
Karta obce - ÚAP ORP Litovel 2020

Litovel
Seznam katastrálních území: Litovel, Myslechovice, Nová Ves u Litovle, Savín, 
Chudobín, Víska u Litovle, Nasobůrky, Chořelice, Rozvadovice, Unčovice, Tři 
Dvory u Litovle

Rozloha (ha): 46,39 Počet obyvatel: 9810 Trend vývoje počtu ob. : stagnace

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

knihovna ano kulturní zařízení ano ubytování ano

ZŠ ano zdravotnické zařízení ano vodovod ano

 VHS Čerlinka, 
Moravská 

vodárenská, 
INSTA

MŠ ano lékárna ano kanalizace ano VHS Čerlinka
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společenský
Vybavené malé město se zachovalou 
vesnicko společenskou kulturou, v 
místních částech typický vesnický (někdy 
až rekreační charakter), místní části 
fungují jako malé obce.

Tlak na výstavbu, chybí obchat, což z 
některých lokalit vytváří neatraktivní 
lokality, potravinářský průmysl generuje 
nepříjemný zápach, některé místní části 
jsou odlehlé bez vybavení, některé jsou 
zatízženy dopravou, místní části výrazně 
dojíždějící.

životní prostředí
Blízkost významných prvků ochrany 
přírody zaručuje kvalitní životní prostředí s 
možností rekreace a vstupu do lesa, 
kvalitní zemědělská půda.

Ochrana životního prostředí blokuje 
možnost rozšíření obce a vyřešení 
dopravní situace, nivní prostředí a rozliv 
řeky ohrožuje zastavěné území a blokuje 
rozvoj.

hospodářský

V místě potřavinářský a zpracovatelský 
průmysl, služby, možnost dojížďky (dobrá 
dostupnost, napojení na dálnici). 
Potenciál rozvoje cestovního ruchu.

Omezená nabídka práce, malá možnost 
rozvoje průmyslu vzhledem k přírodním 
omezením, některé prázdné skladovací 
prostory.

Problémy k řešení 
Označení Kategorie Název
A karta Litovel Chybí adekvátní silniční napojení na Uničov.

RURU_RK_03 12.RK
Chybí cyklo propojení severojižním směrem ve městě Litovel mimo 
frekventovanou komunikaci.

RURU_DT_04 10.DT Zkapacitnění odstavných parkovišť pro kamionovou dopravu.

O_URB_LI_1 karta Litovel Rozsáhlá plocha rezervy
S_DI_LI_1 karta Litovel Prostupnost zastavěných ploch
S_DI_LI_2 karta Litovel Návrhy zatěžují obytné části
O_URB_LI_1 karta Litovel Překryv stabilizovaných a návrhových ploch.
N_ZP_LI_1 karta Litovel Nezrealizovaná vodní plocha
N_ZP_LO_LI_LU_
1 karta Litovel na sebe nenavazující regionální biokoridor
N_ZP_LI_HA_ML
_1 karta Litovel nenávahnost ÚSES - Loučka, Haňovice, Mladeč
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.
O_REK_LI_2 karta Litovel Využití historického potenciálu obce
O_REK_LI_1 karta Litovel Chybí parkoviště autobusů
RURU_RK_02 12.RK Doplnění zázemí pro přírodní koupaliště Nová Ves.
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.


