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II. ODŮVODNĚNI ZMĚNY Č.3 ÚPO NÁKLO 
 
 
 
1. Textová část 
 
 
 
 
A. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUŢÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, 

VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLANOVACI DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 
 

Realizace záměrů změny č.3 nezasáhnou do širších vztahů v území. Změna vytvoří podmínky pro další 
rozvoj v obci.  
 
Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR), schválené usnesením vlády č. 929 ze dne 
20.7.2009, vyplývá pro řešené území poţadavek na respektování kritérií a podmínek pro rozhodování o 
změnách v území zejména v souvislosti s vymezením rozvojové oblasti OB8 Olomouc. Návrh respektuje 
základní východisko PÚR ČR zajistit připravenost na zvýšené poţadavky změn v území rozvojové oblasti 
OB8 Olomouc při zachování jeho hodnot. Rozvoj obce je navrţen na základě poţadavků obce a jejich 
občanů.  PÚR ČR stanovuje, ţe vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do 
nich veřejnou infrastrukturu lze jen ve zvlášť odůvodněných případech. Ve změně č.3 byly v zadání 
uvedeny lokality B8 a B15, které se nachází ve stanoveném záplavovém území významného vodního 
toku Morava ( aktivní zóna nebyla stanovena).  
Správní území obce Náklo je z hlediska širších vztahů součástí území řešeného Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č.UZ/21/32/2008 
dne 22.2.2008, opatření obecné povahy (OOP) nabylo účinnosti dne 28.3.2008, a dále Aktualizací č.1 
ZÚR Olomouckého kraje schválenou usnesením  Zastupitelstva Olomouckého kraje pod 
č.UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011, OOP nabylo účinnosti dne 14.7.2011. 
Z uvedených ZÚR vyplývá pro území obce poţadavek na respektování kritérií a podmínek pro 
rozhodování o změnách v území zejména v souvislosti s vymezením: 
- rozvojové oblasti Olomouc OB8, v ZÚR OK byla upřesněna (RO4) 
- specifické oblasti nadmístního významu ST3  s vysokou koncentrací prováděné a připravované 
(očekávané) těţby nerostných surovin  
Pro optimální vyuţití loţisek štěrkopísků v Olomouckém kraji při zohlednění ochrany kulturních a 
přírodních hodnot v území byla v souladu se ZÚR OK zpracována „Územní studie – Vyuţití oblastí  
s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těţby nerostných surovin ST1-ST6 
(štěrkopísky) na území Olomouckého kraje― (US Brno, září 2009), která byla vloţena do evidence 
územně plánovací činnosti dne 11. 12. 2009. Územní studie stanovuje podmínky pro optimální vyuţití 
loţisek štěrkopísků tak, aby byly minimalizovány dopady do území - jeho uţitné, obytné i ekologické 
funkce.  
 
Změna č.3 ÚPO Náklo je zpracována v souladu se ZÚR Olomouckého kraje  i  s Politikou územního 
rozvoje ČR.  
 
Změnou nedojde k dotčení ostatních programů územního rozvoje kraje, okresu a obce.  
Poţadavky vyplývající z širších vztahů pro zpracování změny č.3 jsou respektovány. Jde zejména  
o respektování nadřazených systémů dopravy a technické infrastruktury a jejich ochranných pásem.   
Jsou respektovány priority územního plánování pro zajištění udrţitelného rozvoje území. 
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B. ÚDAJE O SPLNĚNI ZADÁNÍ  
 
Poţadavky Zadání souboru změn č.3 ÚPO Náklo lze obecně povaţovat za splněné s následujícími 
připomínkami resp. vysvětlením: 
 

ad kap. d)  Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 

koncepci uspořádání krajiny) 
 
k.ú. Náklo: 

odst.. Změna 3/2 - plocha  pro bydlení v lokalitě „Pod dědinou“ 
stávající funkční využití: plochy obytné RD – výhled 
navržená funkce: plochy bydlení venkovského typu UBR 
Řešení změny spočívá v převedení rozvojové lokality z výhledu do návrhu. 

Po prověření, zhodnocení a projednání celkové situace bylo dohodnuto, ţe tato dílčí změna nebude 
provedena. Záměr obytné výstavby RD nelze akceptovat, neboť řešená plocha je součástí  
Záplavového území významného vodního toku Morava Q 100, které bylo stanoveno Odborem ţivotního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 17.4.2004 č.j. 
KUOK/6388/04/OŢPZ/339.  
 

odst.. Změna 3/3 - plocha  pro bydlení v lokalitě „K Příkazům“ 
stávající funkční využití: zemědělská půda NP 
navržená funkce: plochy bydlení venkovského typu UBR 
Prověřit záměr na zástavbu mimo zastavěné území sídla ve volné krajině mezi Náklem a 
Příkazy v bezprostřední blízkosti chráněné aleje je v rozporu s požadavky uvedenými 
v kapitole f. zadání – chránit kulturní (prostorové podmínky) a přírodní hodnoty sídla (chráněná 
alej). 

Po prověření, zhodnocení a projednání celkové situace bylo dohodnuto, ţe tato dílčí změna nebude 
provedena. Zástavba na p.č.495/2 na hranici katastru je neţádoucí, neboť zakládá na nepřípustné 
prostorové propojení sousedících sídel (Náklo-Příkazy). Obytná zástavba v této lokalitě by dále narušila 
existenci významné historické lipové aleje, nacházející se v bezprostřední blízkosti uvedené parcely. 
Vzhledem ke stáří stromů a jejich výšce by také hrozilo potenciální nebezpečí poškození uvaţovaných 
objektů. 
 
k.ú. Mezice: 

odst.. Změna 3/6 - plocha  pro bydlení v lokalitě „U rybníka“ 
stávající funkční využití: zemědělská půda NP 
navržená funkce: plochy bydlení venkovského typu UBR 
Posoudit požadavek, který bude třeba redukovat zejména z důvodu přilehlé účelové cesty od 
štěrkovny zatížené frekventovanou těžkou dopravou i z hlediska zachování urbanistických 
hodnot sídla  

Po prověření, zhodnocení a projednání celkové situace bylo dohodnuto, ţe tato dílčí změna nebude 
provedena. Záměr obytné výstavby RD nelze akceptovat, neboť řešená plocha je součástí  
Záplavového území významného vodního toku Morava Q 100, které bylo stanoveno Odborem ţivotního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 17.4.2004 č.j. 
KUOK/6388/04/OŢPZ/339.  
 

odst.. Změna 3/7 - plocha  pro bydlení v lokalitě „U kříže“ 
stávající funkční využití: zemědělská půda NP 
navržená funkce: plochy bydlení venkovského typu UBR 
Posoudit požadavek, který je bez vazby na urbanistickou strukturu obce a bez možnosti zajištění vhodné 
dopravní a technické infrastruktury. 
Podmínkou pro vyuţití této rozvojové lokality (B16) pro bydlení v rodinných domech je Změnou č.3ÚPO 
Náklo uloţeno zpracování územní studie pro tuto lokalitu a širší okolí, která prověří celkové 
urbanisticko-architektonické uspořádání území s ohledem na ochranu zejména historických hodnot sídla 
a v závislosti na řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury území. Vzhledem k tomu, ţe 
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předmětná lokalita je součástí většího celku záhumenních polí, dále bezprostředně sousedí s plochou 
navrţenou pro přeloţku hlavní přístupové komunikace do Lhoty a navrţeným lokálním biokoridorem, 
bude studie rozšířena i na tyto plochy, aby byly zajištěny logické návaznosti a koncepční řešení pro celé 
toto rozvojové území. 
 
k.ú. Lhota nad Moravou 
odst.. Změna 3/8 - plocha  pro bydlení v lokalitě „U jezera“ 
stávající funkční využití: zemědělská půda NP 
navržená funkce: užitková zeleň s možností oplocení 
Řešení změny spočívá v posouzení možnosti oplocení stávajících záhumenních polí částečně 
využívaných jako sady.   
Po prověření, zhodnocení a projednání celkové situace bylo dohodnuto, ţe záměr vlastníků sadů 
(humen), které navazují bezprostředně na stávající rodinné domy, je moţno akceptovat. Jihozápadní 
okrajová část polí přiléhajících k jezeru bude z důvodů přírodní a rekreační funkcí rozsáhlého přírodního a 
rekreačního areálu pískovny Náklo zachována ve stávajícím reţimu. 
 
odst. Změna 3/9 - plocha  pro bydlení v lokalitě „U jezera“ 
stávající funkční využití: zemědělská půda NP 
navržená funkce: plochy bydlení venkovského typu UBR 
Posoudit záměr na výstavbu RD na pozemku v těsné návaznosti na jezero, což je v rozporu s přírodní a 
rekreační funkcí přilehlého rekreačního areálu pískovny Náklo. 
Po prověření, zhodnocení a projednání celkové situace bylo dohodnuto, ţe tato dílčí změna nebude 
provedena. Záměr výstavby rodinného domu nelze akceptovat, neboť je v těsné návaznosti na jezero a je 
v rozporu s přírodní a rekreační funkcí rozsáhlého přírodního a rekreačního areálu pískovny Náklo.  
 
 
 
 
C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.3 ÚPO, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŢITELNEHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ 
 

 

Zastupitelstvo obce Náklo zhodnotilo aktuální situaci ve vyuţívání území a rozhodlo, ţe pořídí změnu č.3 
územního plánu s cílem umoţnit realizaci záměrů ve správním území obce, které v době zpracování 
územního plánu nebyly známy. Zadání Změny č.3 ÚPO Náklo bylo schválené Zastupitelstvem obce 
Náklo dne28.3.2011 pod č. usn. 1/5/3/2011.  
Předmětem změny č.3 je rozšíření ploch pro bydlení a pro výrobu. 
Území, které je předmětem řešení navrhované změny č.3 ÚPO Náklo, se nachází v katastrálním území 
Náklo, Mezice a Lhota nad Moravou obce Náklo. 
ÚPO byl řešen na mapách v měřítku 1 : 2500 (1 : 5000), poţadované doplňky dílčího řešení změny č.3 
jsou proto graficky dokumentovány v uvedeném měřítku, vţdy na výřezu příslušného výkresu platného 
ÚPO v rozsahu potřebném pro zachycení jednotlivých změn. 
Texty jsou zpracovány formou doplňků k jednotlivým kapitolám textové části  platného ÚPO.  
Označení pořadí jednotlivých rozvojových lokalit navazuje na schválený ÚPO. 
Obsah elaborátu je upraven a doplněn dle NSZ č.183/2006Sb. a vyhl. č. 500/2006 Sb.. 
Zadání Změny č.3 ÚPO Náklo schválené Zastupitelstvem obce Náklo dne28.3.2011 pod  
č. usn. 1/5/3/2011  
 
 
 
1. Varianty řešení 
 
Poţadavek na zpracování konceptu Změny č.3 nebyl stanoven. 
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Pro Změnu č.3 nebylo v zadání poţadováno zpracování variantních řešení. 
Dle dostupných informací nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměru. Realizace je 
vázána vţdy na předmětnou lokalitu, váţe se k pozemkům ve vlastnictví investora.  
 
 
 
2. Zdůvodnění urbanistické koncepce – vymezení zastavitelných ploch 
 
Všechny rozvojové lokality navrhované ve Změně č.3 jsou umístěny v souladu s urbanistickou koncepcí 
navrţenou v ÚPO.   
 
a) Bydlení 
 
je jednou z hlavních funkcí obce, zejména díky blízkosti Olomouce a také Litovle, jako zdrojů pracovních 
příleţitostí. Převáţná část rozvojových ploch navrţených územním plánem a jeho 1. a 2. změnou byla 
určena pro bydlení. 
V ÚPO se vycházelo z předpokládané potřeby výstavby cca 3-4 RD/BJ ročně, celková koncepce rozvoje 
obce vymezila plochy pro 73 RD. Ve změnách č.1 a č.2 bylo postupně navrţeno dalších cca 9 stavebních 
míst. Po změně č.1 a 2 byly tedy vymezeny celkově plochy pro 73+9=82 RD.  
Zájem o výstavbu odpovídá původní úvaze - do r.2010 bylo postaveno cca 30 RD.  Větší část navrţených 
ploch je dle sdělení vedení obce jiţ zastavěna nebo je výstavba na nich připravována, některé 
z navrhovaných ploch přitom nebylo moţno vyuţít, protoţe jsou zatím nedostupné (zejména z důvodu 
sloţitých vlastnických poměrů, případně přehodnocení vyuţití území).  
V rámci změny č.3 byl prověřován rozsah všech ploch navrhovaných pro bydlení. Ukázalo se, ţe lokality 
B1,B2, B3, B4, B8, B10, B11, B13 a B14  uţ jsou zcela či z větší části zastavěny, po změně č. 2 zůstaly 
disponibilní plochy pro cca 52BJ/RD.  
Změnou č.3 se doplňuje nabídka ploch pro bydlení o cca 4 RD, celkem plochy pro 56 RD.  

 

Do návrhu Změny č.3 jsou zařazeny celkem 4 dílčí změny pro funkci bydlení: 
 
Lokalita B14 (3/1) „U mateřské školy “  k.ú. Náklo 
Změnou se rozšiřuje lokalita B14 vymezená Změnou č. 2.  Od novostavby RD je navrţeno rozvojové 
území směrem severním a jiţním, současně je vymezena plocha veřejného prostranství (zajištění 
uličního prostoru s dopravní a technickou obsluhou území).  
Lokalita B16 (3/7) „U kříže“  k.ú. Mezice 
Záhumenní pole na JV okraji Mezic, které je bez vazby na urbanistickou strukturu obce a bez moţnosti 
zajištění vhodné dopravní a technické infrastruktury. Proto podmínkou pro vyuţití této lokality je 
zpracování územní studie. Vzhledem k tomu, ţe předmětná lokalita je součástí většího celku 
záhumenních polí, dále bezprostředně sousedí s navrţenou přeloţkou hlavní přístupové komunikace do 
obce a navrţeným lokálním biokoridorem, bude studie rozšířena i na tyto plochy, aby byly zajištěny 
logické návaznosti a koncepční řešení pro celé toto rozvojové území. 
 
 
 
b) Pro výrobu a skladování je vymezena 1 dílčí změna: 
 
Lokalita V3 (3/4) „Nad hráčem “  k.ú. Náklo 
Návrh vychází z konkrétního stavebního programu investora – studie novostavby závodu Enviplast Náklo 
– situované na jihovýchodním okraji zastavěného území Nákla při trase sil.II/635. Předpokládaný počet 
zaměstnanců 12 – 25. Jedná se o přesun stávajícího provozu do vlastního objektu (areálu). Kromě 
zachování zaměstnanosti v obci lze předpokládat, ţe stavba se můţe uplatnit  jako akustická bariéra pro 
zmírnění hluku z dopravy vůči stávající i budoucí zástavbě.  
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3.Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

 
Celková koncepce veřejné infrastruktury navrţená schváleným územním plánem obce Náklo zůstává 
beze změny. Vzhledem k tomu, ţe územní plán nemá za úkol předurčovat detailní řešení, je v návrhu 
pouze celková koncepce řešení. Řešené lokality je moţno napojit na veřejnou dopravní i technickou 
infrastrukturu. 
 
Dopravní infrastruktura  
Lokalita B14  je přístupná ze stávající komunikace, lokalita V3 bude propojena novou účelovou cestou 
s místní komunikací. 
Dopravní obsluha lokality B16 (3/7) „U kříţe― bude řešena v následné dokumentaci (územní studie). 
 
Technická infrastruktura 
Detailní řešení vedení sítí technické infrastruktury či umístění trafostanice bude předmětem následné 
dokumentace (dokumentace k územnímu řízení). Předpokládá se, ţe sítě budou uloţeny v uličních 
profilech. 
Zásobování vodou 
Koncepce napojení zástavby na veřejný vodárenský systém zůstává zachována. Předpokládá se, ţe 
nová výstavba bude rovněţ napojena na veřejný vodovod. Napojení bude prodlouţením vodovodních 
řadů, které budou uloţeny v uličních profilech. 
Odkanalizování 
Všechny navrţené lokality budou napojeny na stávající síť tlakové kanalizace. 
Kapacita stávající ČOV, která slouţí i pro sousední obec Náklo, je téměř vyčerpána.  
Při vyuţití všech rozvojových ploch navrţených ÚPO Příkazy a ÚPO Náklo by byla kapacita ČOV 
nedostatečná a v takovém případě je nutná její rekonstrukce či rozšíření. 
Zásobování elektrickou energií 
Předpokládá se, ţe všechny lokality se napojí na stávající trafostanice (moţnost rekonstrukce a navýšení 
výkonu).  
Spoje 
Nově navrţená zástavba bude napojena na stávající telekomunikační síť v obci. 
Zásobování plynem 
Koncepce zásobování obce plynem zůstává zachována. Lokality zástavby navrţené změnou č.3 budou 
plynofikovány prodlouţením stávajících středotlakých plynovodů, které budou uloţeny v uličních 
profilech. 
 
 
4. Vodní toky, záplavové území 
 
Záplavové území významného vodního toku Morava bylo stanoveno Odborem ţivotního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 17.4.2004 č.j. KUOK/6388/04/OŢPZ/339. Všechny 
lokality změny se nachází mimo stanovené záplavové území VVT Morava Q 100.  
 
 
5. Vyhodnocení vlivů řešení Změny č.3 na udrţitelný rozvoj území a soulad s cíli územního plánování 
 
Navrţené lokality je moţno napojit na veřejnou dopravní infrastrukturu, bude zajištěna technická obsluha 
bez negativního dopadu na ŢP.  Zajištění funkce bydlení a ploch pro výrobu znamená zachování 
významu sídla v širší struktuře osídlení. 
Navrţeným rozvojem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody.  
Lze předpokládat, ţe navrţená koncepce rozvoje obce bude mít pozitivní dopad na vyváţenost vztahu 
podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel. 
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D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č.3 ÚPO NA UDRŢITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ 
 
Podle schváleného Zadání změny č.3 ÚPO Příkazy změna nemůţe mít vliv na Evropsky významné 
lokality a Ptačí oblasti Natura 2000, takţe není třeba zpracovávat posouzení dle § 45i zák.č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
Pro Změnu č. 3 ÚPO Náklo nebyl stanoven poţadavek na zpracování  vyhodnocení vlivů změny č.3 na 
udrţitelný rozvoj území dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon).  
 
 
 
 
E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRZENEHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKY 
PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCI LESA 
 
 
1. Základní údaje 
 
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu úprav urbanistického řešení 
navrhovaného ve změně č.3  územního plánu obce Náklo.  
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je zpracováno dle Přílohy č. 3 
k vyhlášce č. 13/1994, kterou se provádějí některé podrobnosti zákona č. 334 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. 
Pouţité podklady 
- aktualizované údaje o parcelách z evidence ČÚZK Praha 
- mapy bonit půdně ekologických jednotek (BPEJ) 
 
Navrhované uspořádání a vyuţití je zřejmé z výkresu č.1— Hlavní výkres v měřítku 1: 2500. Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je graficky dokumentováno na výkrese č. 8  — 
Vyhodnocení záborů ZPF v měřítku 1: 5000, vţdy na výřezu příslušného výkresu platného ÚPO v rozsahu 
potřebném pro zachycení jednotlivých změn. 
Předmětem návrhu změny č.3 ÚPO jsou čtyři plochy pro obytnou zástavbu (rodinné domy) a jedna pro 
výrobu.  
Ve změně č.3 se doplňuje tabulka č.2 platného ÚPO, kde je tabelárně vyhodnocen předpokládaný zábor 
ZPF, jednotlivé plochy jsou označené indexy v souladu s grafickou částí změny č.3 (v závorce je uvedeno 
původní označení ze zadání). 
 
 
 
2. Vyhodnocení navrhovaného funkčního vyuţití pozemků 
 
2.1. Údaje o rozsahu řešených ploch, druhu pozemku, zařazení půdy do BPEJ a třídy ochrany ZPF 
 
Celkový zábor pro všechny funkční změny činí 1,95 ha ZPF, z toho 1,5 ha je orná půda. 
Kvalita zemědělské půdy charakterizovaná kódem BPEJ je základní oceňovací a mapovací jednotkou 
bonitační soustavy. Změnou č.3 jsou dotčeny pozemky BPEJ: 3.56.00, 3.02.00 ve třídě ochrany I. 
 
 
2.2. Údaje o vloţených investicích do půdy 
 
Řešené plochy jsou bez vloţených investic do půdy. 
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2.3. Údaje o areálech zemědělské prvovýroby 
 
Realizací navrhovaných záměrů nedojde k porušení existujících staveb zemědělské výroby či 
zemědělských usedlostí. 
 
 
2.4. Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability území, schválené návrhy 
pozemkových úprav 
 
Realizací navrhovaných záměrů nedojde k porušení uspořádání či obsluhy ZPF. 
Prvky USES beze změny. 
Nedojde ke vzniku nepřístupných pozemků. 
 
Z hlediska vodohospodářského přináleţí řešené území do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
-Kvartér řeky Moravy (dále CHOPAV). 
 
 
2.5. Údaje o průběhu hraníc k.ú 
 
Řešené území se týká k.ú. Náklo a Mezice, průběh hranic je zřejmý z grafické části dokumentace. 
 
 
2.6.Zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF 
 
Navrţené řešení je zpracováno na základě schváleného Zadání Změny č.3 ÚPO Náklo. 
Změna č.3 řeší plochy pro bydlení a výrobu,  návrh je v souladu s koncepcí rozvoje obce. 
 
 
2.6.1. Rozbor, vyhodnocení a celková bilance rozvojových ploch pro bydlení v řešeném sídle: 
 
a) V ÚPO se vycházelo z předpokládané potřeby výstavby cca 3-4 RD/BJ ročně, celková koncepce 
rozvoje obce vymezila plochy pro 57RD v Nákle, 9 v Mezicích a 7 ve Lhotě, celkem tedy 73 RD (včetně 
urbanistické rezervy).  
 
b) Změny č.1a 2 rozšířily zastavitelné plochy v rozsahu: 
Změna č.1 – 1 lokalita v Nákle (2RD) a 2 lokality v Mezicích (4-5RD), celkem 7 RD  
Změna č.2 –  v lokalitě B1 (1RD),  nová lokalita B14 (1RD)  v Nákle. 
Celkový počet po změnách č.1 a2 – 82 RD. 
 
c) Současný stav realizace v r. 2011 (bilance realizovaných RD v uplynulých 10ti letech): 
Náklo   B1………5RD 
   B2………6RD 
   B3………3RD  
   B4……..10RD 
   B11… ….1RD 
   B14……..1RD    
     celkem 26 RD 
Mezice  B8………1RD  
   B9………1RD  
   B13……..1RD    
     celkem 3 RD 
Lhota n.M. B10…….1RD celkem 1 RD 
 
C e l k e m   do r. 2011 postaveno  30 RD 
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d) Stav zbývajících volných ploch po změně č. 2: 
Náklo   35 RD 
Mezice   11 RD 
Lhota n.M.    6 RD 
Celkem plochy pro 52 RD 
 

e) Návrh: 
Vzhledem k tomu, ţe dosavadní vývoj a zájem o bytovou výstavbu potvrdil odborný odhad z původního 
ÚPO, je nadále třeba počítat s výstavbou 3-4 RD/BJ ročně. Pro návrhový horizont 15 – 20 let je tedy 
potřeba pro řešené sídlo zajistit nabídku obytné plochy pro cca 60 - 80 RD (bez převisu nabídky). 
Změnou č. 3 se proto doplňují obytné plochy ve dvou lokalitách v Nákle a v Mezicích (v půběhu jednání o 
zadání a návrhu bylo celkem 5 záměrů ze změny vyloučeno):  
k.ú.Náklo 
 - rozšiřuje se obytné území „U mateřské školy― v lokalitě B14 3 RD 
k.ú.Mezice 
 - doplňuje se plocha B16 „U kříţe―       1 RD 
Celkem jsou změnou č. 3 navrţeny obytné plochy pro  4 RD. 
Po změně č.3 jsou vymezeny rozvojové plochy pro cca 56 RD. 
Kdyţ uváţíme, ţe jde o správní území, které tvoří 3 prostorově oddělené sídelní jednotky Náklo, Mezice a 
Lhota n.M. je celkové navrţené rozvojové území v rozsahu, který sice zajišťuje rozvoj bytové výstavby 
v obci v horizontu 15 let., avšak bez obvyklého převisu nabídky. Rozvoj obce je navržen na 
základě požadavků obce a jejich občanů, navíc dle sdělení vedení obce některé z původně 
navržených ploch není možno zatím využít, protože jsou z různých důvodů nedostupné.  
 
 
2.6.2. Vyhodnocení návrhu rozvojových ploch pro výrobu 
Jedná se o záměr obce zajistit moţnosti podnikání a vybudovat ekonomickou základnu, která udrţí a 
rozšíří příleţitost obyvatel najít zaměstnání přímo v obci. 
Platný územní plán vymezil pro výrobní účely dvě plochy – V1 vedle ČOV (0,6 ha) a V2 (2,0 ha) v prostoru 
mezi navrhovanou přeloţkou silnice do Lhoty a ovocnou školkou Mezice. Změny č.1 a 2 výrobní plochy 
neřešily.  
Ve změně č.3 je navrţena plocha V3 pro konkrétní výrobní program, který jiţ prosperuje, ale je zatím 
realizován v pronajatých prostorách mimo správní území obce Náklo. Podnikatel má proto zájem 
vybudovat v Nákle vlastní provozovnu -  změna č.3 byla zpracována na základě předloţené studie 
výrobního areálu v dané lokalitě.  
Zábor pozemků (0,98 ha) zařazených do I. třídy ochrany ZPF, které podléhají nejvyšší ochraně, lze 
zdůvodnit faktem, ţe na rozhodující části katastru se jiná zemědělská půda neţ ta, zařazená do I. třídy 
ochrany ZPF nevyskytuje. Navrţená plocha je vhodná, jak z hlediska dopravní,  tak technické 
infrastruktury.  
Dále jde o území v bezprostředním sousedství enormně frekventované rychlostní silnice R35, které je 
kontaminované emisemi a tedy pro pěstební činnost méně vhodné.  
 
 
2.6.3. Z tabulky č.2 je zřejmé, ţe nově zabíraná zemědělská půda je v I. třídě ochrany ZPF.  
Pro bydlení je vymezeno 1,951 ha. Z celkové zabírané plochy činí 1,51 ha orná půda, 0,30 ha ovocné 
sady a 0,13 ha zahrady. Pro výrobu je vymezeno 0,98 ha orné půdy. 
Zábor pozemků zařazených do I. třídy ochrany ZPF, které podléhají nejvyšší ochraně, lze zdůvodnit 
faktem, ţe na rozhodující části katastru se jiná zemědělská půda neţ ta, zařazená do I. a II. třídy ochrany 
ZPF nevyskytuje. Dále zábory jsou směrovány do ploch, kde má obec vybudovanou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Předloţené řešení je kompromisem, kdyţ původně poţadované lokality 3/2,3/3, 
3/6 a 3/9 nebyly do návrhu zařazeny vůbec na základě nesouhlasného stanoviska dotčených orgánů. 
Konečný zábor ZPF bude ještě dále podstatně minimalizován na základě stanoveného maximálně 
přípustného zastavění při konkrétním vymezení v dalších stupních podrobnější projektové dokumentace 
staveb. V lokalitě výstavby rodinných domů si zábor ZPF vyţádá pouze stavba vlastního rodinného domu 
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včetně garáţe a souvisejících dopravních či jinak zpevněných ploch, příp. výsadba okrasné zeleně. 
Větší část uvedeného záboru však zůstane dál vedena jako součást ZPF v kultuře zahrada nebo ovocný 
sad.  
Navrhované řešení v maximální moţné míře zohledňuje zásady ochrany ZPF, dané ust. 4, zák. č. 
334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů i zásady ochrany ZPF vyplývající z metodického pokynu MŢP 
ČR č.j. OOLP/1067/96 - tzn., ţe podle moţností jsou vyuţívány nové plochy v současně zastavěném 
území obce nebo na něj bezprostředně navazující, nepředpokládá se vznik zbytkových ploch zemědělské 
půdy, jejíţ obhospodařování by bylo ztíţené nebo vůbec moţné. 
Realizací záměru nebude narušena organizace ZPF ani síť účelových komunikací. 
Posuzovaná koncepce změny č.3 neovlivní významně situaci povrchových nebo podzemních vod. 
Nakládání s vodami (odvodnění, závlaha) bude řešeno v souladu s poţadavky platných právních norem. 
 
 
 
2.7. Hranice zastavěného území 
 
Zastavěné území v rámci změny č.3 bylo aktualizováno na katastru Náklo a Mezice v lokalitě B14. 
Zastavěné území bylo vyznačeno ve výkresu č.1 – Hlavní výkres měř. 1 : 2500.  
 
 
 
2.8. Údaje o dobývacích  
 
V území dotčeném změnou č.3 nejsou evidována ţádná chráněná loţisková území ani dobývací prostory. 
 
 
 
2.9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních 
předpisů 
 
Řešením změny č.3 nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
 
 
 
2.10.  Tabulková část předpokládaných záborů ZPF 
 
Ve změně č. 3 se doplňuje tabulka č. 2 platného ÚPO. 
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2.   Grafická část odůvodnění Změny č.3 ÚPO 
 
  
Dle přílohy č.7 k vyhl.č.500/2006 Sb. má obsahovat grafická část odůvodnění územního plánu výkresy: 
 
a) koordinační výkres  Koordinačnímu výkresu se obsahově nejvíce blíţí výkres ÚPO č.1 – Hlavní 

výkres v měřítku 1 : 2500. Je v něm zakreslena většina limitů a omezení území, hranice zastavěného 
i zastavitelného území. Na výřezu A4 tohoto výkresu jsou dokumentovány lokality změny č.3  (je 
dokladováno v návrhu změny č.3). 

 
b) výkres širších vztahů nebyl v rámci změny č.3 aktualizován, lokalizace záměrů změny č.3 je 

dokumentováno ve výkrese Přehledná situace o změnách ÚPO Náklo v měř. 1 : 14000 
 
c)    výkres předpokládaných záborů půdního fondu  Obsahově odpovídá výkresu ÚPO č.8 –        

Vyhodnocení záborů ZPF 1 : 2500.  Na výřezech A4 tohoto výkresu jsou zakresleny lokality změny 
č.3. 

 
 


