
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Slavětín Seznam katastrálních území: Slavětín u Litovle

Rozloha (ha): 490 Počet obyvatel: 206 Trend vývoje počtu ob. : mírný nárůst

obchod ano zařízení sociálního tipu ne služby ne
pošta ano sportovní zařízení ano pohostinství ne

knihovna ano kulturní zařízení ano ubytování ne
ZŠ ne zdravotnické zařízení ne vodovod ne projekt
MŠ ano lékárna ne kanalizace ne obec

pozitiva negativa
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společenský

Obec společensky aktivní, poměr mladých 
k seniorům je vyrovnaný a nižšší je také 
průměrný věk, jehož počet mírně stoupá. 
Jsou vymezeny plochy pro bydlení. Dobrá 
dostupnost veřejnou dopravou. Základní 
občanské vybavení.

Nedostatečný rozsah veřejný prostranství 
částečně bez údržby, bez koncepce, 
bytový fond jevý známky neudržovanosti. 
Bez kanalizace.

životní 
prostředí

Krajina v okolí obce je hodnotá, sídelní 
zeleň je kvalitní v prostorech přechodu do 
krajiny. Prostředí zatíženo provozem na 
komunikaci II. tř.

Chybí ČOV, kanalizace a schoda nad 
možnou její realizací.

hospodářský
Obec nabízí práci v místě (výroba a 
zemědělství) a dobré dopravní napojení 
na centrum Litovel.

Převážně vyjížďková obec pouze s 
jednostranou možností zaměstnání.

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název
RURU_VH_4 6.VH Přímé vypouštění odpadních vod do vodních toků.

O_URB_SL_1 karta SlavětínDoplnění VP
S_ZP_SL_1 karta Slavětínnesoulad NRBK na hranicích obce
RURU_UU_02 2.UU V ÚPD podporovat aktivity historicky stabilizující krajinu.

RURU_UU_03 2.UU
V ÚP chránit sevřenou, hodnotnou a historickou strukturu obce a zachovat její 
charakter i v rozvojových lokalitách.

RURU_LZ_01 8.ZL
Při tvorbě územně plánovací dokumentace je potřeba minimalizovat zábory 
zemědělské půdy

RURU_VH_1 6.VH Kumulovat funkce staveb v krajině
O_REK_LI_3 karta Litovel Zjištění a propojení rekreačního potenciálu území.
OV 3.SO Udržení základních funkcí obce (především OV).
SOC 4.SP Zpracování koncepce sociálních služeb pro seniory a zjištění požadavků na území.
RURU_PK_03 5.PK VKP navrhované
RURU_VH_2 6.VH OPVZ - prověřit vyhlášení, napříště vyhlašovat jako OOP pro všechny kú.
RURU_UU_04 2.UU V ÚPD vyhodnotit funkční zařazení brownfieldů.

RURU_PK_01 5.PK

Zachování/umožnění volného průchodu krajinou, stabilizace ÚSES, zamezení další 
fragmentace krajiny a umožnění volného průchodu. ÚSES - nefunkční, nedostatečné 
propojení, nejsou FP a VPO

RURU_PK_04 5.PK
Vytvořit nárazníková/přechodová pásma mezi chráněným územím a intenzivně 
využívanou (zemědělsky/urbanisticky) krajinou.

RURU_KP_01 7.KP Neřešení SEZ.
RURU_ZL_02 8.ZL Rekultivace dotčené půdy při dočasných záborech.


