
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Bílá Lhota Seznam katastrálních území: Bílá Lhota, Hrabí, Červená Lhota u Řimic, Římice, 
Měník, Hradečná u Bílé Lhoty, Pateřín

Rozloha (ha): 1820 Počet obyvatel: 1137 Trend vývoje počtu ob. : mírný pokles

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

knihovna ano kulturní zařízení ano ubytování ne
ZŠ ano zdravotnické zařízení ano vodovod ano ŠPVS a.s.
MŠ ano lékárna ne kanalizace ano obec
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společenský Bohatý společenský život, dostupná 
základní občanská vybavenost. Potenciál 
růstu v rekreační oblasti.

Vyjížďková obec s horší dostupností 
centra, menší místní části s rozdílnou 
dostupností veřejnou dopravou. Horší 
průměrný věk a nízké procento mladých.

životní prostředí

Katastry obce přechází od lužních lesů 
Moravy do zemědělsky využívané Hané, 
stoupají  a exponují se na Bouzovskou 
vrchovinu, komplexně obec nabízí 
krajinářsky rozmanitou a stabilní krajinu s 
prvky její ochrany. Horní toky potoků 
zalesněny. Hradečná - krajinářsky cenné 
území.

Nestabilizovaný ÚSES, exponované svahy 
se zemědělskou půdou jsou náchylné k 
erozi, reálné riziko bleskových záplav.

hospodářský

Místní firmy s menší nabídkou 
zaměstnání, vyjíždějící čerpají z blízkosti 
menších center (Loštice, Mohelnice, 
Uničov a Litovel)

Vyjížďková obec, omezené možnosti 
zaměstnání.

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název
O_DI_BL_1 karta Bílá Lhota Návrh cyklotrasy a jejich propojení na stávanjíci síť
N_ZP_BL_1 karta Bílá Lhota Ochrana před povodněmi
S_DI_BL_1 karta Bílá Lhota Chyhbějící chodník spojující srůstající části obce.
N_UBR_BL_1 karta Bílá Lhota Srůstání sídel

Z_ZP_BL_1 karta Bílá Lhota

Veškerý USES v návrhu, pro některé prvky nejsou vymezeny plochy přírodná (jen orná 
půda, plocha bydlení), a není daná možnost změny využití, jen umožnění v dané ploše, 
např LK 4, LK1

Z_ZP_BL_SL_1 karta Bílá Lhota Průchod NRBK mezi Slavětínem a Pateřínem.
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.
N_DI_BL_1 karta Bílá Lhota Chybějící parkoviště
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.


