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A) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území  

1. Širší územní vztahy 

ORP Litovel je součástí Olomouckého kraje, okresu Olomouc. Sousedí s ORP Mohelnice, Uničov, Šternberk,  
Konice (vše v Olomouckém kraji) a obec Bouzov sousedí s Pardubickým krajem. Město Litovel leží na 
rozvojové ose mezinárodního a republikového významu OS8, na tuto osu jsou primárně napojeny obce - 
Litovel, Náklo, Dubčany, Haňovice, Mladeč a Cholina jako území s přednostním umístěním aktivit 
mezinárodního, republikového  nebo nadmístního významu. Obce Senice na Hané, Náklo, Cholina, Litovel, 
Mladeč, Bílá Lhota, Červenka jsou součástí rozvojových os nadmístního významu vymezených ZÚR. 

Protipólem rozvojové oblasti v nivě řeky Moravy je výše položené území obce Bouzov, Slavětín a Luká. Ty 
jsou spolu se sousedními obcemi v kraji  a v kraji Pardubickém zařazeny do SOB - K4 specifické oblasti, ve 
kterých se projevují ve srovnání s jinými obcemi problémy z hlediska udržitelného rozvoje. 

Specifická oblast s vysokou koncentrací stávající a očekávané těžby ST3 je vymezena v obcích Náklo a Litovel 
s přesahem do Příkaz a ST2 zasahuje do obce Pňovice. 

 

Obr.1.1: Rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti 

 

 

Vazby v rámci Olomouckého kraje: 

ORP Litovel je tranzitním pro automobilovou dopravu - díky D35 a železniční dopravu díky koridoru Ostrava 
- Praha. Tímto napojením je centrální část ORP dobře dostupná, negativní dopady jsou především v oblasti 
životního prostředí a v oblasti neadekvátního napojení na tyto trasy.  

Území je tranzitní také z pohledu elektro energetiky a plánovaného kanálu DOL. Transport pitné vody je 
řešen několika návrhovými variantami pro přivaděč směrem z Mohelnice. 

Stejně jako ostatní hanácká 10. tis. města (Uničov a Šternberk) vznikla Litovel díky blízkosti tehdy vojenské 
pevnosti Olomouc s vazbou na zázemí zemědělské půdy celé Hané. Toto odráží historický potravinářský 
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průmysl v oblasti. Silné vazby na Olomouc vytváří především v obcích dobře napojených na D35 a železniční 
koridor transportní vazby za prací. Obdobně působí také průmyslové podniky (větší než v Litovli) v Mohelnici 
a Uničově. 

 

ZÚR OK jsou vymezeny VPS pro dopravní a technickou infrastrukturu: 

D14 – homogenizace R35 

D16 – obchvat Senice na Hané (II/449) 

D44 – dopravní napojení II/446 a II/447 u Pňovic 

E13 – VTL plynovod DN 200 (Senice na Hané – Unčovice) 

E18 – zkapacitnění současného vedení 

V2, V 8, V16, V03 – vodohospodářské stavby 

VPO pro regionální a nadregionální prvky ÚSES 

Územní rezervy ze ZÚR OK jsou RD7 (DOL), RD9 pro obchvat Litovle, RV1 (vodohospodářské řešení). 

ZÚR OK vymezují v oblasti RKC Bouzovsko a KKO 3 (Kulturní krajinná oblast Nové Zámky). 

 

Vazby na Pardubický kraj výstavba rychlostní komunikace R43 výrazně přispěje k dopravní dostupnosti 
Bouzovska a může do této oblasti přivést rekreanty především z Brna. 

ZVN Krasíkov - Prosenice - stabilizováno, navrhováno zdvojení. 

K hranicím Bouzova zasahuje přírodní park Bohdalov - Hartinkov. 

Oblast napojená na Bouzov - Specifická oblast krajského významu. 

Jako problém je uveden kanál DOL - Labská část. V uvažovaném údolním vedení je situován také návrhový 
poldr Vranová Lhota. 

 

Pozitiva Negativa 

Dobré výchozí postavení na rozvojové ose 
s napojením na krajské město 

Obce mimo hlavní rozvojovou osu s horší 
dostupností 

Dálniční a koridorové spojení 

Potenciály Trendy 

Napojení západní části ORP na chystanou D35 Posilování spádovosti do krajského města jako 
města dojezdového. 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Postavení centrální části ORP vůči okolním ORP vykazuje potenciál pro rozvoj a to díky napojení na 
D35. Na druhou stranu to poukazuje na zvýšený tlak do území. Napojení na železniční koridor má 
přesah především v oblasti dojížďky do zaměstnání (rychlíková stanice Červenka je vhodná pro P 
+R). Oblasti bez napojení na D35 a s horší dopravní dostupností jsou díky tomu označena jako 
specifické. 

Problémy k řešení 

Pardubický kraj v rezervě DOL situuje poldr Vranová Lhota zjistit dopady do našeho kraje. 

Navázat prvky ochrany přírody na sousední kraj.  

Chybí adekvátní silniční napojení na Uničov. 

Červenka - nadmístní - zřízení P+R s přesahem do ORP Uničov. 

 



8 
 

2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Správní území obce s rozšířenou působností Litovel se nachází v centrální části Olomouckého kraje. Má 
celkovou rozlohu 248 km2 a žije zde 23 734 obyvatel (k 31. 12. 2018). Skládá se z celkového počtu 58 
katastrálních území, které tvoří 20 obcí. Centrem ORP je město Litovel (9 810 obyvatel k 31.12. 2018), 
dalšími obcemi s vyšším podílem obyvatel jsou obce Senice na Hané (POU),  Bouzov, Náklo a Červenka (cca 
1 500 obyvatel). Obce Pňovice, Bílá Lhota, Cholina a Luká disponují základním občanským vybavením 
(vybavené obce). 

Území je geomorfologicky a logicky členěno na dva celky, část východní nivní (Hornomoravský úval - Haná) 
a část západní výrazně zvlněnou (Bouzovská pahorkatina). Přestože převážná část nížinné Hané je chráněna 
jako CHKO a pravidelně zaplavována, soustřeďuje se zde velký tlak na krajinu a to v podobě intenzivního 
zemědělství, dopravního zatížení a nároků na zastavění půdu. Naopak členitá část je i díky zhoršené 
dostupnosti mnohem méně obydlena, zatížena výrobními plochami a tlakem na výstavbu. Území je 
transportní i z hlediska vodního a přírodního režimu - řeka Morava a její chráněná niva. Toto 
geomorfologické rozdělení se vpisuje dále do všech oblastí regionu. 

 

Tab. 2.1.: Přehled ÚPD (3/2020) 

obec platná ÚPD rozpracovaná ÚPD 
zpráva o 

uplatňování ÚPD 

Bílá Lhota ÚP 30. 6. 2017  2021 

Bílsko 
ÚP - 15.1.2007, ZM2 1. 8. 
2012 nový ÚP  

Bouzov 
ÚP - 28.7.2010, ZM1 -
4.8.2015, ZM2 - 8.5.2018, PS  5/24/2015 

Červenka UP 1.11.2013 (LOW) ZM1 - bude OVP  

Dubčany UP - 25. 10. 2018  2022 

Haňovice 
ÚP 13.11.2004, PS po ZM5 
(24.8.2016) nový ÚP po SJ  

Cholina 
ÚP 15.7.2009, ZM2 
(29.6.2017) 

ZM3 do vyhlášky, mají 
zájem o nový (létající 
pořizovatel) 14.9.2015 

Litovel 
ÚP 17.7.2012, PS po změně 
č. 1a,1b, 2 (10.10.2015)   

Loučka ÚP 10.02.2006 

nový ÚP po VJ, 
vypořádání námitek, 
budou pokyny pro 
dopracování  

Luká 

ÚP 29.12.2006, ZM1 
04.11.2009 
ZM2 04.06.2014 novy ÚP po SJ  

Měrotín 
ÚP 16.11.2005, ZM1 
(20.8.2012) 

nový ÚP do SJ listopad 
2019  

Mladeč 
ÚP 6.9.2000, ZM3 
(17.10.2012) nový ÚP do SJ  

Náklo 
ÚP obce Náklo 1.6.2002 
(ZM3 15.10.2013) nový ÚP pokyny po SJ  

Olbramice 14.10.2008 mají zájem 28.3.2015 

Pňovice 

ÚP 21.9.2001, ZM1 
25.03.2005 
ZM2a 04.03.2009 
ZM2b 28.11.2013, ZM3 
1.4.2017 

nový ÚP po SJ - budou 
pokyny pro úpravu  
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Senice na Hané 
ÚP 8.10.2014 , ZM1 
(24.12.2016) 

ZM2 schválená ve 
zkráceném postupu 2020 

Senička ÚPSÚ (2008) ZM3 (2012) nový ÚP do SJ  

Slavětín 07.12.2007  20.4.2015 (2019) 

Střeň ÚP (27.12.2014) pořizuje se změna č.1 
prověřit - 2018 
ZOU 

Vilémov ÚP 2.6.2010 mají zájem 30.3. 2015 (2019) 

 

V období od roku 2016 byly pořízeny dva nové území plány a 4 změny současné dokumentace. V současné 
době je rozpracováno 9 nových územních plánů a 4 změny stávající dokumentace. Dvě obce mají zájem 
o nový územní plán. Pro 3 ÚPD by měla v následujících letech být vydaná zpráva o uplatňování ÚPD. Pro 
8 územních plánů je konečná platnost v roce 2022, všechny obce již začali pořizovat nový ÚP. Uvedené 
vytváří enormní nároky na výkon úřadu územního plánování a vedou obce k zajištění tzv. „létajícího 
pořizovatele“. 

Historicky dominantní funkcí území je zemědělská výroba, která je doplněna lesním hospodářstvím a 
částečně sady. Mimo lesů hospodářských se jedná o lesy ochranné (CHKO). V urbanizovaných částech jde 
především o plochy bydlení, potravinářskou výrobu navázanou na zemědělství. Plochy pro skladování a 
lehký průmysl. Významnou funkcí krajiny je zde těžba - štěrkopísky a vápence. Jako celek je krajinou funkcí 
také rekreace. Oblast je tranzitním koridorem silniční dopravy (D35), železniční dopravy (Olomouc - Praha), 
vody (Morava), ekosystémů (CHKO). 

Z ÚP a jejich právních stavů byly převzaty funkční plochy, u ÚP staršího vydání došlo k digitalizaci návrhových 
ploch. Z navrhovaných ploch se jedná především pro plochy určené k bydlení a k výrobě (především Litovel). 

Typy zástavby rozlišujeme v ORP na: 

● areálovou - především výrobní a zemědělské areály, nacházející se téměř v každé místní části na 
okraji obytné funkce 

● řadovou zástavbu sevřenou - jedná se o historickou městskou a vesnickou zástavbu v části Hané 
tvořenou řadovými domy, tuto strukturu je nutné v místech kde se vyskytuje dodržovat, pokud 
možno na ni obdobně navazovat. V případě, že přináší značné technické omezení je možnost ji v 
minimální míře narušit 

● rozvolněná zástavba - především novější zástavba, do které řadíme i bytové domy, tato zástavba 
nevykazuje společné hodnotné prvky vhodné k ochraně, při navrhování je nezbytné uvažovat v 
širších souvislostech území, tak aby nebylo zamezeno dalšímu rozvoji  

● solitérní a rozptýlená zástavba nejsou v ORP významně zastoupeny a neměli by být podporovány, 
pouze v možnosti péče o stávající objekty 

 

Tab. 2.2: Brownfield – území určené k obnově 

Popis Název obce Zdroj 

zemědělský areál Červenka průzkum území 2019 

výrobní hala Bouzov průzkum území 2019 

neobyvatelné stavby v centru Bouzov průzkum území 2019 

statek Bouzov průzkum území 2019 

statek Bouzov průzkum území 2019 

statek Bouzov průzkum území 2019 

starý výrobní areál Bouzov průzkum území 2019 

stará škola Litovel průzkum území 2019 

stodola uvnitř zástavby Litovel průzkum území 2019 

starý zemědělský areál Měrotín průzkum území 2019 

starý zemědělský areál Měrotín průzkum území 2019 

nevyužitá budova školy Senice na Hané průzkum území 2019 

nevyužitá budova školy a bývalý rekreační areál Senice na Hané průzkum území 2019 
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objekt za nádražím Senice na Hané průzkum území 2019 

výrobní areál Cholina průzkum území 2019 

nákladní nádraží Cholina průzkum území 2019 

výrobní areál Cholina průzkum území 2019 

zchátralé statky k asanaci Bílá Lhota průzkum území 2019 

zchátralé statky k asanaci Bílá Lhota průzkum území 2019 

zchátralé statky k asanaci Bílá Lhota průzkum území 2019 

areál ve východní části obce Bílsko průzkum území 2019 

zemědělský areál Střeň průzkum území 2019 

několik rodinných dům v havarijním stavu ke zboření Náklo průzkum území 2019 

objekt zemědělské výroby Pňovice průzkum území 2019 

zemědělský areál Uničov průzkum 2015 (revize 2019) 

několik domečků v havarijním stavu Loučka průzkum území 2019 

starý zemědělský areál Loučka průzkum území 2019 

neidentifikováno Litovel průzkum území 

areál u D35 Mladeč průzkum území 2019 

rozpadající se budova Bouzov průzkum území 2019 

zemědělský areál Mladeč průzkum území 2019 

zemědělský areál Mladeč průzkum území 2019 

 

Areály k obnově se na nachází téměř ve všech obcích. Při změně ÚP je potřeba vyhodnotit potenciál tohoto 
území a zajistit možnost jeho zpětného využití. 

 

Na území ORP Litovel působí tři mikroregiony: 

Mikroregion Litovelsko – Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka , Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, 
Loučka, Loučany, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Příkazy, Pňovice, Senice na 
Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov  

Mikroregion Olomoucko – jen obce Náklo a Střeň 

Mikroregion Uničovsko – jen obec Pňovice 

A dvě místní akční skupiny: 

MAS Moravská cesta – Bouzov, Luká, Vilémov, Slavětín, Bílá Lhota, Měrotín, Haňovice, Cholina, Litovel, 
Mladeč, Červenka, Pňovice, Střeň, Dubčany, Náklo + obce z ORP Olomouc 

MAS Region Haná – Bílsko, Loučka, Olbramice, Senice na Hané, Senička 

 

Pozitiva Negativa 

Velká část obcí má nový ÚP. Tlak na výstavbu bydlení rodinného typu by 
neměl vést k neúměrnému rozrůstání obcí do 
krajiny (na úkor vnitřní obnovy obce, vznikají 
vnitřní browfieldy především v tzv. hanáckých 
domech neodpovídající standardům 
“moderního” samostatného bydlení), zabírání 
ZPF a měl by logicky a obslužně navazovat na 
stávající zástavbu. Při navrhování ploch je třeba 
brát zřetel na dopravní a technické napojení 
lokality. 

Potenciály Trendy 

Trvale udržitelný rozvoj musí zahrnovat všechny  
funkce krajiny a ty stabilizovat. 

 

Stabilní organizační struktura a příprava nových 
územních plánů jsou dobrým předpokladem pro 
rozvoj území a ochranu jeho hodnot. Rychlost 
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Pro výrobu primárně využívat současné areály a 
revitalizovat je. 

pořizování ÚP se odráží v rozvojových aktivitách 
obcí, nemožnost adekvátně reagovat na potřeby 
rozvoje obce (díky prodlužování pořizování ÚP) 
negativně zatíží celé území. Pouze 4 obce 
(včetně města Litovel) nepořizuje ÚP nebo 
změnu, přičemž lze očekávat, že na základě 
zprávy o uplatňování Územního plánu Litovel 
dojde k pořízení jeho změny. Ze strany obcí je 
vyvíjen tlak na rychlost pořízení, některé 
přistoupily k najmutí tzv. “létajícího 
pořizovatele”. Bylo by vhodné posílit kapacitu 
úřadu územního plánování a zrychlit postupy 
vedoucí k pořízení ÚPD, tak aby nedošlo k 
situaci, že v roce 2023 budou některé obce bez 
platného ÚP. 

Ochrana sevřené zástavby v obcích a navázání 
na historický charakter obce. 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Obce v území mají převážně charakter historického jádra rozrůstajícího se do okolní zemědělské 
krajiny a nárokují si ji pro svůj rozvoj a výstavbu. Až za plochami zemědělskými se nachází lesy a 
další krajina (těžba). 

Problémy k řešení 

Urychlit pořizování ÚP a jejich změny ze strany pořizovatele, vytvořit z ÚÚP partnera pro rozvoj 
obce, vytvářet ÚP stabilní, čitelný (pro stavební úřad, stavebníka i obec) a narovnat v nich některé 
urbanistické nedostatky. 

V ÚPD podporovat aktivity historicky stabilizující krajinu. 

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

V ÚPD vyhodnotit funkční zařazení brownfieldů a najít takovou funkci, která bude adekvátní 
danému území a umožní jeho zpětné začlenění do fungující krajiny. 
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3. Struktura osídlení 
V území se nachází tyto typy obcí dle vnitřní struktury: 

1. Centrální obec s vyšším počtem místních částí: 

● Bouzov (Obecov, Podolí, Olešnice, Hvozdečko, Kovářov, Jeřmaň, Bezděkov, Kozov, Svojanov, 
Blažov, Kadeřín) 

● Luká (Veselíčko, Březina, Javoříčko, Střemeníčko, Ješov) 

● Bílá Lhota (Hrabí, Červená Lhota, Měník, Řimice, Pateřín, Hradečná) 

● Náklo (Mezice, Lhota nad Moravou) 

● Litovel (Savín, Nová Ves, Chudobín, Myslechovice, víska, Nasobůrky, Rozvadovice, Unčovice, 
Březové). 

2. Větší obec bez místních částí: Cholina, Pňovice, Červenka, Senice na Hané, Haňovice (dříve místní 
část Litovle). 

3. Malé obce: Střeň, Mladeč (Sobáčov), Měrotín, Slavětín, Olbramice, Senička, Bílsko, Loučka, Dubčany 

 

Obr.: 3.1: Struktura osídlení, Zdroj: ÚAP  

 

ORP Litovel lze označit jako vyjíždějící (vyjíždí přes 2500 obyvatel za prací mimo ORP a 1000 školáků do škol), 
ani město Litovel není silně dojíždějící, kdy poměr mezi skupinami vyjíždějících a dojíždějících je stejný. Do 
obcí Dubčany, Loučka, Měrotín, Olbramice, Senička a Střeň dojíždí méně než 10 obyvatel. Méně než 20% 
obyvatel vyjíždí pouze z Choliny, Litovle a Luké. 34% obyvatel vyjíždí ze Střeně a Haňovic. Kolem 200 míst 
pro dojíždějící vytváří mimo Litovel ještě Senice na Hané a Červenka. 
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Obr. 3.2: Hromadná doprava, Zdroj: ÚAP 

 

 

ORP je obsluhováno vlakovou a autobusovou dopravou. Vzhledem k průchodu koridoru Olomouc - Praha s 
rychlíkovou zastávkou v Července je spojení v dobrých frekvencích směr Olomouc a Zábřeh. Lokální trať do 
Senic na Hané je výrazně méně využívána, trať do Mladče je převážně nákladní s příležitostnou dopravou 
turistů (historické vláčky). Území se dělí na 8 tarifních zón v rámci krajského KODIS. 

 

Obr: 3.3: Schéma Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, Zdroj: KIDSOK.cz 
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Autobusově je na Olomouc nejlépe napojena Litovel s jejími částmi a Náklo (leží přímo na komunikaci). Přes 
Pňovice je Litovel napojena na Šternberk, z Pňovic se lze také přímo dostat do Uničova a Olomouce. Na 
Uničov je vedena doprava přes Červenku. Relativně dobře jsou napojeny také obce Haňovice, Cholina, 
Senice na Hané a to i díky vlakové dopravě. Bouzov a Luká mají sice více uváděných linek, ale vzhledem k 
rozsáhlosti a počtu místních částí nemůžeme hovořit o dobrém napojení (to ale nelze ani očekávat). Některé 
menší obce a místní části jsou obsluhovány autobusem ze vzdálenější zastávky (linka nezajíždí do obce). 
Dubčany sice negativně vystupují, nicméně mohou být obsluhovány ze zastávek okolních obcí. Na dobré 
(rychlé) dopravní obsluze se také negativně podílí členitý terén. 

Nejhůře obsluhované obce jsou Olbramice, Vilémov a Loučka. 

 

Pozitiva Negativa 

Sídelně stabilizovaný region s lokálními  
vybavenými středisky. 

 

Centrální část regionu dobře obsluhována 
s vazbami na regionální centrum Olomouc. 

Horší dostupnost do malých obcí a místních 
částí. 

Potenciály Trendy 

Samospráva i v malých obcích umožňuje růst 
obce. 

Snahy o separaci a vznik dalších obcí. 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Struktura systému řízení území se odráží v rozvojových možnostech území. Malé obce s nízkým 
počtem obyvatel vykazují nízké rozpočty s nemožností investic. Obce s velkým množstvím místních 
částí a rozsáhlým územím ve správě nejsou schopny uspokojit všechny místní části stejnoměrně a 
může docházet k separačním aktivitám. 

Problémy k řešení 

Udržení základních funkcí obce (především OV). 

Podporovat zřízení P+R v Července. 
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4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Vývoj počtu obyvatel ORP Litovel (20 obcí) následuje celokrajské trendy a dochází k pozvolnému úbytku 
obyvatel na současných 23 734 (31. 12. 2018). Dominantní postavení Litovle s necelými 10 tis. obyvateli 
doplňují 4 obce s počtem obyvatel okolo 1500. Na druhou stranu 6 obcí má méně než 270 obyvatel. 

 

Tab: 4.1: Vývoj počtu obyvatel, Zdroj: ČSÚ 

obec 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2012 % 

Bílá Lhota 1124 1124 1116 1130 1115 1126 1137 13 1,16 

Bílsko 224 200 221 226 224 223 228 4 1,79 

Bouzov 1529 1533 1546 1538 1531 1525 1500 -29 -1,90 

Červenka 1436 1414 1418 1428 1444 1447 1430 -6 -0,42 

Cholina 757 754 751 732 736 741 741 -16 -2,11 

Dubčany 226 224 228 232 236 243 245 19 8,41 

Haňovice 451 453 452 445 453 456 452 1 0,22 

Litovel 9874 9898 9924 9879 9901 9866 9810 -64 -0,65 

Loučka 206 203 201 208 207 202 208 2 0,97 

Luká 810 818 832 844 841 845 867 57 7,04 

Měrotín 272 274 269 270 273 262 268 -4 -1,47 

Mladeč 771 761 753 751 736 743 758 -13 -1,69 

Náklo 1513 1526 1529 1538 1517 1511 1515 2 0,13 

Olbramice 230 222 224 221 217 215 219 -11 -4,78 

Pňovice 888 918 911 921 943 963 975 87 9,80 

Senice na 
Hané 

1814 1812 1820 1808 1788 1786 1795 
-19 -1,05 

Senička 346 349 344 346 353 355 347 1 0,29 

Slavětín 200 205 217 214 210 209 206 6 3,00 

Střeň 602 610 608 608 605 598 604 2 0,33 

Vilémov 454 450 440 432 425 427 429 -25 -5,51 

ORP Litovel 23727 23748 23804 23771 23755 23743 23734 7 0,03 

 

Věkové složení obyvatelstva následuje celostátní a celokrajské trendy stárnutí populace s výjimkami v 
Dubčanech a Pňovicích, kde průměrný věk nepřekročil 40 let. Toto je způsobeno vyšším počtem mladých 
rodin. Hranici průměrného věku 44 let překročili pouze Loučka (v kombinaci s nízkým počtem obyvatel a 
pouze 12% dětí lze říci, že dochází k výrazným negativním sociodemografickým jevům v této obci). Většina 
obcí se pohybuje v rozmezí 42 - 44 u průměrného věku a to včetně Litovle, pokud nedojde k výraznému 
omlazení populace lze předpokládat dopad do sociálních služeb, nutné je přehodnocení sociální politiky. 
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Graf: 4.1: Průměrný věk, Zdroj: ČSÚ 2018 

 

 

Ve vazbě na předchozí vykazují počty kolem 15% pro preproduktivní populaci a 20% pro postproduktivní 
populaci, což spolu se zvyšujícím se průměrným věkem a nízkou porodností opět přinese negativní důsledky. 
Nejlépe vychází z grafu ty obce, jež mají oranžový a modrý puntík blízko u sebe, případně je modrý puntík 
nahoře - Bílsko, Dubčany, Měrotín, Náklo, Pňovice, Slavětín, Střeň. Nejhorší rozpoložení a nutnost počítat s 
vlivem tohoto faktu na fungování obce je u Bílé Lhoty, Bouzova, Loučky, Olbramic, Senic na Hané a 
Vilémova. 

 

Graf: 4.2: Produktivita populace, Zdroj: ČSÚ 2018 
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Graf: 4.3: Vzdělání obyvatelstva, Zdroj: ČSÚ SDLB 2011 

 

 

V ORP Litovel nedosahuje hodnoty podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel k Olomouckému kraji a je pod 
průměrem. 10% hranici vysokoškoláků dosahuje pouze Bouzov a atakuje ji Litovel a Cholina. Na druhou 
stranu tento negativní jev podtrhuje fakt, že 15 obcí překročilo hranici 20% obyvatel pouze se základním 
vzděláním. Negativní rozložení tohoto faktu v grafu znamená nejvíce vzdálené body v rámci obce a to jsou 
Bílí Lhota, Dubčany, Loučka, Pňovice, nejvíce rozevřené nůžky jsou pak u Slavonína a Měrotína.

 

Graf: 4.4: Bytová výstavba, Zdroj: ČSÚ 
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Graf 4.5: Neobydlené byty. Zdroj: ČSÚ SDLB 2011 

 
 
Graf 4. 5: Stáří bytového fondu, Zdroj: ČSÚ 

 

 

Bytová výstavba je v kvantitativním množství směřována převážně do Litovle, při přepočtu na 100 obyvatel 
se nejvíce bytů v období od roku 2012 do roku 2018 postavilo v Luké, Dubčanech, Července, Pňovicích, v 
závěsu za nimi je Mladeč (Sobáčov), Měrotín, Senička. Nestaví se ve Slavětíně, minimálně pak ve Střeni, 
Olbramicích, Haňovicích, Vilémově. 
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ČSÚ vede informace o neobydlených bytech ze SDLB 2011 vychází hodnoty uvedené v grafu. Nad 20% 
neobydlených bytů se nachází v obcích Bílá Lhota, Bouzov, Loučka, Luká, Mladeč, Slavětí. Vzhledem ke stáří 
této informace není z hlediska vyhodnocení relevantní. 
Informace o stáří bytového fondu je také ze SDLB 2011, nicméně její vypovídací hodnota je výrazně vyšší. 
Obce Bílá Lhota, Bílsko, Cholina, Mladeč, Slavětín mají přes 50% svého bytového fondu staršího 50 let a 
méně jak 10% bytů bylo postaveno v dekádě 2001-2011. Výrazně horší struktura je u obcí Loučka a Měrotín 
(zde pravděpodobně dojde ke změně, která se v následujícím sčítání projeví) - až 70% budov je starších 50 
let. Bílsko a Loučka pak překračují hranici 35% u budov postavených před 1. republikou. Tyto informace jsou 
však pouze orientační pro vztah ke kvalitě bydlení a stavu bytového fondu.  
Nejvýrazněji se bytová výstavba v posledních 50 letech projevila na Července a Dubčanech. Nejméně se v 
poslední sledované dekádě staví ve Slavětíně a Vilémově. 
 

Pozitiva Negativa 

Stabilizovaný počet obyvatel v ORP. Růstové 
obce Luká, Dubčany a Pňovice. 

Obce ztrácející obyvatelstvo Litovel, Vilémov a 
Olbramice. 

Výstavba od roku 2011 je směřována do Pňovic, 
Luké, Dubčan, Červenky. 

4 obce pod 300 obyvatel – extrémně malé obce. 

Kvalitní bytový fond – Mladeč, Bouzov u obcí 
s rekreačním potenciálem. 

Menší obce Měrotín a Slavětín mají významně 
vyšší rozdíl mezi zastoupením vysokoškoláků 
k občanům se základním vzděláním. 

 V obcích s rozsáhlou bytovou výstavnou 
zaostává oprava stávajícího bytového fondu. 
Bílce, Loučka 35% budov postavených před 
1918. 

Potenciály Trendy 

Rekonstrukce a obnova bytového fondu staršího 
data v centrálních částech obcí. Zamezení 
rozrůstání obcí do krajiny (především ochrana 
kvalitních půd). 

Stárnutí populace a negativní rozložení post a 
pre produktivní části obyvatelstva (u Bílé Lhoty, 
Bouzova, Loučky, Olbramic, Senic na Hané a 
Vilémova) sebou přinese (přináší) dopady a 
nároky na sociální systém. 

Urbanistické a koncepční řešení nových ploch 
(především dopravní a technické napojení na 
plochy stávající) 

Nestaví se ve Slavětíně, Střeni, Olbramicích, 
Haňovicích, Vilémově (SDLB2011) 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Celkové stárnutí populace, a rozdíly ve vzdělání. Zastavování nových ploch namísto využívání 
stávajících a obnova bytového fondu. 

Problémy k řešení 

Zpracování koncepce sociálních služeb pro seniory a zjištění a zajištění požadavků 
s výhledem na následujících 20 let a s požadavky na území. 

Přednostní využívání již zastavěných území a již vymezených zastavitelných ploch. 
Vymezování nových zastavitelných ploch podmínit odůvodněním nemožnosti využití 
stávajících ploch, poptávkou, koncepčním přístupem k území.  Zlepšení urbanistické 
efektivnosti obytné zástavby (dostavba proluk, dosud nevyužitých stavebních pozemků). 
Zamezit chátrání bytového fondu v některých obcích. Nevytvářet odtržená satelitní sídliště. 
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5. Příroda a krajina 
Zhruba ¼  území je chráněna pro svou přírodní hodnotu (některá území jsou chráněna až 5 druhy ochrany - 
CHKO, Natura 2000, RAMSAR, PŘÍRODNÍ PAMÁTKA, ÚSES) jedná se především o ochranu lužních lesů a jim 
přilehlých krasových oblastí. Především díky vyhlášenému CHKO a NPR je ochrana přírody v ORP Litovel 
jedním z nejdůležitějších aspektů pro rozvoj, jedná se o limit i hodnotu. Přísná ochrana jednoho území pak 
vede k vysokému tlaku na území ostatní, ve kterém jsou další ochranné prvky již hůře instalovány. Při 
ochraně přírody a krajiny je potřeba najít rovnováhu mezi požadavky na rozvoj (především dopravní 
infrastruktury) a potřeby přírody a vytvořit přechodová a nárazníková pásma kolem chráněných území, tak 
aby přechod z chráněného území a naopak byl možný a pozvolný. 
 
Tab.5.1: Velkoplošné a maloplošné chráněné oblasti 
 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Třesín 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Park v Bílé Lhotě 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE Ramena řeky Moravy 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE Vrapač 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE Špraněk 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Za mlýnem 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Chudobín 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U Senné cesty 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Geologické varhany 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Hvězda 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Malá Voda 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Bílá Lhota 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Pod Templem 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA V Boukalovém 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U přejezdu 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Taramka 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Třesín 

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Rodlen 

PŘÍRODNÍ REZERVACE Hejtmanka 

PŘÍRODNÍ REZERVACE Litovelské luhy 

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví 
 

 
V oblasti CHKO Litovelské Pomoraví se nachází další prvky ochrany přírody a to Natura 2000 EVL a NATURA 
2000 ptačí oblast, RAMSAR, nejcennější místa ochrany jsou pak chráněna dalšími prvky jako NPR, PR a 
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA. Mimo CHKO jsou dále chráněny jako NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA arboretum Bílá 
Lhota a NPR a NATURA 2000 EVL Špraněk. 
 
Tab.5.2: Ostatní chráněné území 
 

NATURA 2000  ELV Bílá Lhota 

NATURA 2000  ELV Špraněk 

NATURA 2000  ELV Chudobín 

NATURA 2000  ELV Litovelské Pomoraví 

NATURA 2000  ptačí oblast Litovelské Pomoraví 

RAMSAR - mokřad Litovelské Pomoraví 

Lokalita výskytu zvláště chráněných živočichů modrásek černoskvrnný  

Lokalita výskytu zvláště chráněných živočichů listonoh jarní  

Lokalita výskytu zvláště chráněných živočichů žábronožka sněžní  

Významný krajinný prvek Ospělov - údolní niva I - evidenční číslo 1/2005 

Významný krajinný prvek Na Příhonu 

Významný krajinný prvek Cholinský Dvorek 
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Tab. 5.3: Památné stromy 
 

Název Typ 

Sloukova lípa jednotlivý strom 

Šteffkova lípa jednotlivý strom 

Dub u Bahenky jednotlivý strom 

Duby u Střeně stromořadí 

Duby u Střeně stromořadí 

Dub v Rozpachách 3 jednotlivý strom 

Dub u Kobylníku 1 jednotlivý strom 

Duby u Střeně stromořadí 

Duby u Střeně stromořadí 

Dub u trati I. jednotlivý strom 

Dub na Nových Mlýnech (I.) jednotlivý strom 

Skladečský dub jednotlivý strom 

Třídvorecký dub jednotlivý strom 

Jilm vaz jednotlivý strom 

Dub v Nových Mlýnech (II.) jednotlivý strom 

Dub na Čerlince jednotlivý strom 

Duby u Střeně stromořadí 

Dub u Poněvy 2 jednotlivý strom 

Dub u Poněvy 1 jednotlivý strom 

Novozámecký dub jednotlivý strom 

Dub v Rozpachách 2 jednotlivý strom 

Duby u Střeně stromořadí 

Dub u smohy Blázinec jednotlivý strom 

Novozámecký topol jednotlivý strom 

U dubu jednotlivý strom 

Mladečská lípa jednotlivý strom 

Duby u Střeně stromořadí 

Dub v Rozpachách 1 jednotlivý strom 

Dub u Kobylníku 2 jednotlivý strom 

Dub u tratě II. jednotlivý strom 

 
Památné stromy se vyskytují v pro ně příznivém prostředí ochrany CHKO (pouze dva jsou vyhlášeny mimo). 
Ochrana pomocí prvků VKP není příliš rozšířená (mimo neregistrované jako les a niva) pouze ve Vilémově 
jsou prvky registrované. Návrhově pak další lokality. Jako lokality výskytu chráněných druhů jsou vyhlášeny 
dvě místa z toho jedno v CHKO a druhé na Bouzovsku. Přírodní prostředí na Bouzovska je označováno jako 
migračně významné území a je napojeno “biotopem pro velké savce na lokalitu CHKO a Konicko. 
ÚSES jako doplněk ochrany přírody je nutné chránit a respektovat především v územích, které nejsou nijak 
chráněny. V ORP mají všechny obce tento systém definovaný, nicméně mezery jsou především v řídkém 
často kapacitně nedostatečném a nefunkčním propojení především lesních stabilizovaných prvků a v 
existenci nestabilizovaných prvků. Toto je problém především při přechodu z Nákla na Dubčany a Senici na 
Hané, kde dochází k intenzivnímu využívání zemědělské půdy  rozsáhlých celcích. Obecně lze říci, že plochy 
pro ÚSES nejsou v ÚP samostatně vymezeny, nebo nejsou vymezeny jako VPO a jsou vymezovány 
v minimálním možném rozsahu (nutné zlo). 
Přehled platného ÚSES je možné načíst na Portále ÚP Olomouckého kraje. 
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Obr. 5.1: Krajinné okrsky a fragmentace krajiny 

 
 
I krajinné okrsky dělí ORP Litovel na dvě geomorfologické odlišné části nivní a členitý terén, tento se dále 
dle využívání a pokryvu dělí na lesní, zemědělský a lesozemědělský. Samostatně je vyčleněna krajina 
městská a příměstská (pouze nivní). V této pociťujeme největší zásahy urbanizace a tlaku na krajinu a 
obecně jsme k nim více tolerantní. Nivní lesní krajina je zachována převážně v rozsahu chráněné krajinné 
oblasti, lze tedy říci, že v případě nechránění této krajiny, došlo by k jejímu zániku a tedy i zániku jejich 
funkcí přírodních - především zadržování vody v krajině a společenských - rekreační. Na druhou stranu je 
nivní krajina intenzivně využívána zemědělsky. V členitějším terénu ubývá zemědělského využívání 
(nahrazováno sada) především v závislosti na sklonu svahů a přibývá lesní krajiny.  
Důležitým aspektem pro zdravý vývoj krajiny a ekosystémů je její fragmentace. V ORP Litovel dochází k 
přerušení přírodních koridorů převážně díky D35, železničnímu koridoru a mezi nimi umístěnému 
městskému prostoru. V těchto prostorách je potřeba především stabilizovat prvky ÚSES. 
Dominantním krajinným typem je Haná se základní krajinotvornou osou řeky Moravy a rovinatým 
povrchem, okrajově pak zvedající se typy Konického údolí, Mohelnické brázdy, Skupiny Třebovských kuest 
s vyšší sklonitostí svahů a hlubokými údolímy. Významným krajinným aspektem jsou dvě menší krasové 
území s krasovými prvky podzemního i nadzemního charakteru. Nivní lesy řeky jsou definovány jako místa 
krajinného rázu a částečně i jako kulturní krajinná oblast (západně od Litovle), toto je dostatečným 
opatřením pro ochranu krajiny. Ostatní území nemají velkoplošná místa ochrany krajiny, pouze lokální 
krajinné prvky. Typické pro toto výše položené území jsou vyhlídkové body. 
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Obr. 5.2: Krajinné typy a hodnoty 

 
 

Pozitiva Negativa 

Nadprůměrné zastoupení chráněných ploch – 
21 % území (CHKO, EVL a PO Litovelské 
Pomoraví). 

Urbanizace krajiny + propojování sídel a expanze 
staveb do volné krajiny.  

Různorodá krajina převážně stabilizovaná 
lesozemědělská. 

Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje 
nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro 
realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných 
opatření. 

Mimo CHKO a MZCHÚ chybí stabilizovaný ÚSES 
a další prvky ochrany (VKP). 

Díky vyššími podílu chráněné krajiny jsou na tu 
nechráněnou kladeny vyšší nároky. 

Potenciály Trendy 

Těžba nerostných surovin se vždy projeví 
velkoplošným vlivem v krajině, který po dobu 
těžby se projevuje negativně, v celkovém efektu 
však může být pozitivní. 

Využívání KPU ke stabilizaci krajiny. 

Potenciální nebezpečí pro zájmy ochrany přírody 
a krajiny představuje realizace liniových staveb a 
související fragmentace území.  

V případě liniových staveb je takřka nemožné 
vyhnout se střetům s jednotlivými částmi ÚSES 
(nadregionální a regionální), zejména 
biokoridory. Střety s biokoridory je možno řešit 
ve většině případů technicky – např. 
přemostěním, vedením stavby co nejvíce kolmo 
na biokoridor apod. 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Významný podíl vysoce chráněných území ostře přechází do intenzivně využívané krajiny 
(zemědělsky, urbanisticky, těžebně). Mimo tato chráněná území není dále v nižším stupni ochrany 
dostatečné množství stabilizovaných prvků. Dochází k fragmentaci krajiny a rozšiřování urbánních 
ploch. 

Problémy k řešení 

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

ochrana krajiny Bouzovsko + Javoříčsko - návrh přírodní park 

VKP - registrovat narhované VKP, využívat tento nástroj pro ochranu přírody 

Navázat na PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Bohdalov - Hartinkov v Pardubickém kraji a PŘÍRODNÍ PAMÁTKA 
Kladecko (ORP Konice) 

Najít taková kompenzační opatření, které umožní výstavbu ochvatu Litovle  

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

Urbanizace krajiny + propojování sídel a expanze staveb do volné krajiny. Potenciální nebezpečí 
pro zájmy ochrany přírody a krajiny představuje realizace liniových staveb a související 
fragmentace území. 

V ORP Litovel dochází k přerušení přírodních koridorů převážně díky D35, železničnímu koridoru a 
mezi nimi umístěnému městskému prostoru. 

V ÚP samostatně vymezovat plochy pro ÚSES, nevymezovat pouze v rámci ostatních ploch. 
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6. Vodní režim a horninové prostředí 
Území svou lužní krajinou s rameny řeky Moravy plní funkci rozlívané krajiny při povodních. Kratší lokální 
toky v západní části území výrazně modelují reliéf (hluboká údolí), nachází se zde několik ponorných částí 
toků (krasové oblasti). Toky: Třebůvka, Javoříčka, Hradečka, Rachavka, Mlýnský potok, Loučka, Blata, 
Cholinka, Šumice, Malá voda, Čerlinka, Třídvorka, Benkovský potok a Hlavnice. Nejsou zde významnější 
vodní nádrže, převažujícími vodními plochami jsou rybníky, např. Uničovský a Olomoucký rybník v Litovli, 
rybník u Sobáčova, rybník Nové Vsi, soustava rybníků na vodním toku Javořička, Kobylník u Nákla. 
Do tohoto prostoru začal člověk svou činností pronikat a území zastavovat. Výstavba v pravidelně 
zaplavovaných územích sebou přináší rizika a nutné investice k ochraně majetku. Z legislativního hlediska 
je nivě řeky Moravy vyhlášeno záplavových území Q100, Q20 a Q5, AZZÚ je vyhlášena při toku Oskavy v 
Pňovicích a při Třebůvce v Bouzově.   
 
 
Obr. 6.1: Protipovodňová ochrana, Zdroj: ÚAP (veškeré protipovodňová opatření v návrhu) 

 
 
 
Tab. 6.2: Záplavové území – vyhlášené 
 

Název Předpis Vydal Datum vydání 

Morava 
 KUOK/14777/05/OŽPZ/426 
(aktualizováno) 

 Krajský úřad Olomouckého 
kraje 

po 3. 
akt_17.8.2010  

Moravská Sázava  OŽPZ6466-8427/03-Kon 
 Krajský úřad Olomouckého 
kraje 

 18.2.2004 

Oskava KUOK 28909/2017 KUOK OZPZ-OVH 20.03.2017 

Třebůvka OOP - KUOK 39829/2017 KÚOK OŽPZ OVH 27.04.2017 

Benkovský potok OOP - KUOK 118129/2018 KUOK OZPZ-OVH 19.11.2018 

Blata OOP KUOK/78805/2014 
Krajský úřad Olomouckého 
kraje 

03.11.2014 



26 
 

Tab. 6.1: Aktivní zóny záplavového území 
 

 
V území bylo navržena řada protipovodňových opatřením, především ohrázování a poldry a menší rybniční 
soustavy s kumulovanou funkcí zavlažovací, protipovodňovou a přírodní. Aktuální přehled realizovaných 
staveb není soustavě monitorován, o přehled bylo požádáno Povodí Moravy (dle informací z obcí nebyly 
realizovány v toto směru žádné stavby - Náklo, Pňovice). Pro chod vod v oblasti je zásadní výstavba 
dopravních staveb. Jedná se o západní obchvat Litovle, který by měl mít i funkci ochrany před povodněmi s 
možností migrace pro živočichy. Druhou významnou dopravní stavbou, která je také podchycena pouze 
rezervou je výstavba kanálu DOL- V území by se jednalo o využití údolí Třebůvky a lokality v okolí Pňovic. 
V současném období sucha není kladen důraz na protipovodňovou ochranu a rizika s povodněmi spojená a 
to i přes to, že více než polovina zastavěného území a zastavitelných ploch Litovle je ohrožena povodněmi 
středně. 
 
Obr. 6.2: Míra ohrožení povodňovým rizikem, Zdroj: PM 

 
 
 
Tab. 6.3: Riziko ohrožení povodněmi v zastavěném území města Litovel a Červenka (dle podkladů Povodí 
Moravy s.p.): 
 

Riziko ohrožení povodněmi vysoké riziko střední riziko 

zastavěné území 23% 33% 

zastavitelné plochy 17% 37% 

 

Název Předpis Vydal Datum vydání 

Blata OOP KUOK/78805 Krajský úřad Olomouckého kraje 03.11.2014 

Oskava KUOK 28909/2017 KUOK OZPZ-OVH 20.03.2017 

Třebůvka OOP - KUOK 39829/2017 KÚOK OŽPZ OVH 27.04.2017 

Benkovský potok OOP - KUOK 118129/2018 KUOK OZPZ-OVH 19.11.2018 
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Ochrana vody, která je využívána pro zásobování obyvatel pitnou vodou je v ORP v několika úrovních: 
CHOPAV - Kvartér řeky Moravy zahrnuje celé východní Litovelské Pomoraví až k železnici na Senice a 
navazuje na ORP Uničov a Olomouc. Jako zranitelná oblast je evidováno celé území ORP mimo některé 
místní části obce Bouzov. 
 
Jako OPVZ je chráněno (OPVZ jsou vyhlašována po jednotlivých katastrech a neuvádíme tedy jejich č.j.):  

● Pňovice - Náklo,  
● Prameniště Bouzov,  
● Prameniště Litovel - Čerlinka,  
● Prameniště Olešnice,  
● prameniště Senice na Hané  

 
Na území SO ORP Litovel se střetávají dva hlavní geomorfologické celky, a to Zábřežská vrchovina, 
nacházející se spíše v západní části území (Bouzov a na něj navazující obce) a skládající se z Mírovské a 
Bouzovské vrchoviny, a Hornomoravský úval s jeho geomorfologickými podcelky Uničovská plošina v 
severnější části a Středomoravská niva nacházející se jižněji. Okrajově sem také ze severu zasahuje 
Mohelnická brázda. 
 

Hornomoravský úval je širokou protáhlou sníženinou, která zaujímá celkovou plochu 1318,43 km2 (střední 
výška 225,8 m). Je vyplněn neogenními a kvartérními usazeninami, osu tvoří široká niva řeky Moravy. Jsou 
zde převážně pole, v nivách pak lužní lesy a louky. V Uničovské plošině (v podstatě niva řeky Oskavy) 
najdeme třetihorní sedimenty s čtvrtohorními náplavovými kužely vodních toků a z části 
pokrytých spraší. Sousedící středomoravská niva se prostírá podél řeky Moravy (jádrové území CHKO 
Litovelské Pomoraví) a je tvořena čtvrtohorními sedimenty, spodní část tvoří štěrkopísčité souvrství a 
svrchní souvrství písčitých hlín a hlinitých písků. 

 

Reliéf a krajina celé Zábřežské vrchoviny má převahu spodnokarbonských zvrásněných a slabě 
metamorfovaných sedimentů (drob a břidlic) a výraznými klenbovými rysy, zřejmými v říční síti. Bouzovská 
vrchovina má značný podíl devonských vápenců a na ně vázaných krasových jevů. Pro malý rozsah 
nadpovrchových izolovaných vápencových výskytů se však zachovaly jen malé zbytky starých krasových 
plošin. Devonské vápence jsou zde vesměs silně zkrasovělé s velkými jeskynními soustavami 
v několika úrovních. Typická pro tuto krasovou oblast jsou proto vysoko položená pohřbená slepá údolí. 
Vápence zasahují až do CHKO Litovelské Pomoraví.  

 

Mohelnická brázda má charakter roviny s minimálními výškovými rozdíly a nadmořskou výšku 240 až 260 
metrů. Řeka Morava zde dosud místy protéká původním meandrujícím korytem, na jiných místech však byl 
její tok již upraven. Část široké říční nivy byla pozměněna těžbou štěrkopísků. Geologické podloží tvoří 
paleozoické horniny zvrásněné (břidlice, droby, křemence, vápence) v západní části území a kvartérní 
sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky) v nižších polohách. 

 
Těžba stejně jako vodní režim je vázána na geologické a geomorfologické charakteristiky území. V nivní části 
podél řeky Moravy jsou uloženy a těženy štěrkopísky (Náklo, Litovel) v západní části dochází k těžbě vápence 
(Bouzov, Mladeč), stavebního kamene (Litovel). Mimo současně těžené lokality se v území nachází další 
potenciální lokality těžby uvedených surovin. 
Těžba surovin má v území tradici a řada vytěžených lokalit našla své další využití (Nová Ves, Náklo). V 
současnosti je tlak na otevření/rozšíření některých těžebních lokalit. Negativními dopady jsou hluk, zvýšená 
prašnost a doprava, dále zábor ZPF, otřesy. Pozitivní je nabídka pracovních příležitostí. 
 
 
Tab. 6.4: Ochrana surovin a těžba 

Druh 
ochrany 

Název Surovina Organizace Kód 

CHLÚ 
Chořelice - 
Rozvadovice 

Štěrkopísky 
Českomoravský štěrk, a.s., 
Mokrá 

06260000 

CHLÚ Hvozdečko Vápenec Agir spol. s r.o., Petrovice 18010000 
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CHLÚ 
Kovářov u 
Bouzova 

Vápenec Česká geologická služba 18010100 

CHLÚ Střemeníčko Vápenec Česká geologická služba 06400000 

CHLÚ Skalka - Brodka Vápenec Vápenka Vitoul s.r.o., Mladeč 06620000 

CHLÚ Náklo I. - část III. Štěrkopísky CEMEX Sand, k.s., Napajedla 00790003 

CHLÚ Náklo I. - část I. Štěrkopísky CEMEX Sand, k.s., Napajedla 00790001 

CHLÚ Mladeč - Třesín Vápenec Česká geologická služba 14880200 

CHLÚ Kadeřín Vápenec Česká geologická služba 06390000 

CHLÚ 
Haňovice II. Cihlářská surovina 

Služby ŠVARC s.r.o., Lipník nad 
Bečvou 

13100001 

CHLÚ 
Haňovice I. Cihlářská surovina 

Služby ŠVARC s.r.o., Lipník nad 
Bečvou 

13100002 

CHLÚ 
Nasobůrky Cihlářská surovina 

Služby ŠVARC s.r.o., Lipník nad 
Bečvou 

13100003 

CHLÚ Náklo I. - část II. Štěrkopísky CEMEX Sand, k.s., Napajedla 00790002 

dobývací 
prostor 

Měrotín vápenec Vápenka Vitoul s.r.o. 6/0289 

dobývací 
prostor 

Nová Ves u Litovle kámen - droba Českomoravský štěrk, a.s. 7/0865 

dobývací 
prostor 

Náklo štěrkopísek Cemex Sand, k.s. 7/0557 

dobývací 
prostor 

Hvozdečko 
vysokoprocentní 
vápenec 

Agir spol. s r.o. (Lom Skoupý) 6/0379 

výhradní 
ložisko 

Haňovice-Nová 
Ves u Litovle 

Stavební kámen 
Českomoravský štěrk, a.s., 
Mokrá 

3031600 

výhradní 
ložisko 

Kadeřín Vápenec Česká geologická služba 3063900 

výhradní 
ložisko 

Javoříčko-
Střemeníčko 

Vápenec Česká geologická služba 3064000 

výhradní 
ložisko 

Unčovice-Náklo Štěrkopísky CEMEX Sand, k.s., Napajedla 3007900 

výhradní 
ložisko 

Kovářov u 
Bouzova-Rachava 

Vápenec Česká geologická služba 3180101 

výhradní 
ložisko 

Kovářov u 
Bouzova-Rachava 

Vápenec Česká geologická služba 3180101 

výhradní 
ložisko 

Chořelice-
Rozvadovice 

Štěrkopísky 
Českomoravský štěrk, a.s., 
Mokrá 

3062600 

výhradní 
ložisko 

Chořelice-
Rozvadovice 

Štěrkopísky 
Českomoravský štěrk, a.s., 
Mokrá 

3062600 

výhradní 
ložisko 

Unčovice-Náklo Štěrkopísky CEMEX Sand, k.s., Napajedla 3007900 

výhradní 
ložisko 

Hvozdečko-Holý 
vrch 

Vápenec Agir spol. s r.o., Petrovice 3180100 

výhradní 
ložisko 

Hvozdečko-Holý 
vrch 

Vápenec Agir spol. s r.o., Petrovice 3180100 

výhradní 
ložisko 

Hvozdečko-Holý 
vrch 

Vápenec Agir spol. s r.o., Petrovice 3180100 

výhradní 
ložisko 

Měrotín-Skalka Vápenec Vápenka Vitoul s.r.o., Mladeč 3066200 

výhradní 
ložisko 

Mladeč-Třesín Vápenec Česká geologická služba 3148802 

výhradní 
ložisko 

Nasobůrky Cihlářská surovina 
Služby ŠVARC s.r.o., Lipník nad 
Bečvou 

3131000 
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výhradní 
ložisko 

Nasobůrky Cihlářská surovina 
Služby ŠVARC s.r.o., Lipník nad 
Bečvou 

3131000 

nevýhradní 
ložisko 

Mladeč-Víska psamity,štěrk   3016800 

nevýhradní 
ložisko 

Pňovice-
Novoveská Čtvrť 

štěrkopísek,štěrk   3045800 

nevýhradní 
ložisko 

Pňovice štěrkopísek,štěrk   3045700 

nevýhradní 
ložisko 

Unčovice štěrkopísek,štěrk   3007901 

nevýhradní 
ložisko 

Unčovice-západ     9999999 

nevýhradní 
ložisko 

Pňovice štěrkopísek,štěrk   9999999 

nevýhradní 
ložisko 

Pňovice štěrkopísek,štěrk   9999999 

nevýhradní 
ložisko 

Pňovice štěrkopísek,štěrk   3045700 

 
 
 

Pozitiva Negativa 

Výstavba a rekonstrukce stávající kanalizační 
sítě a rozvoje napojení obyvatel na veřejnou 
kanalizaci zakončenou v ČOV. 

Velkovýrobní způsoby obhospodařování 
zemědělské krajiny, nízké procento zeleně – 
malá retenční schopnost zemědělské krajiny – 
zvýšené riziko lokálních povodní. Vysoký výskyt místních ložisek nerostných 

surovin– vápence, štěrku. 

Významný podíl území s ochranou vod má 
pozitivní dopady na celkový charakter území. 

Dopady těžby jako hluk, zvýšená prašnost a 
doprava, dále zábor ZPF, otřesy. 

Potenciály Trendy 

Ekologizace zemědělství, udržitelný vodní režim 
v krajině. 

Zásadní stavby zůstávají v územních rezervách. 

Realizace komplexního systému 
protipovodňových opatření, jak v krajině, tak i 
na tocích k ochraně zastavěného území obcí. 

V současném období sucha není kladen důraz na 
protipovodňovou ochranu a rizika s povodněmi 
spojená. 

Nastartování procesu KPÚ v oblastech se 
zvýšenou erozní ohrožeností. 

 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Území s bohatou surovinovou základnou, který je intenzivně a historicky využívána se musí vyrovnat 
s jejími dopady a změnami v krajině, které je potřeba pozitivně nasměřovat. Niva Moravy a na ni 
navázána soustava povrchových a podpovrchových vod má stabilizační charakter z hlediska chodu 
vody v krajině, ale je zároveň zranitelná a jednoduše narušitelná a je potřeba ji v jednotlivostech 
chránit. Velký potenciál je v realizaci staveb se sloučenými funkcemi. 

Problémy k řešení 

Ohrázování Litovle a obchvat - konkretizovat návrh s kumulací funkcí - protipovodňová umožňující 
průchod živočichům a vstup do krajiny, navrhnout kompenzační opatření 

Vyřazení Labské větve z rezervy DOL 

Kumulovat funkce staveb v krajině - najít průsečík potřeb výstavba protipovodňových a ochranných 
hrází s možností funkce zadržování vody v krajině, cyklodopravou a tranzitním koridorem pro 
živočichy. Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a 
podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod. 

OPVZ - prověřit vyhlášení, napříště vyhlašovat jako OOP pro všechny kú. 

Dojít ke shodě s potenciálním dalším využitím těženého prostoru - vypracování ÚS, zapracování 
hlavních prvků do ÚP, přiklánět se k vyšší, ale kratší zátěži s rychlou regenerací území. (Náklo, 
Pňovice) 
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Minimalizace negativního vlivu případné další těžby nerostných surovin na složky životního 
prostředí (zábor ZPF, ochrana vod, ochrana přírody) a dopravu, při současném respektování potřeby 
dostatečného množství surovin na trhu. 
Najít vhodné využití pro plochy po ukončení těžby – např. využít přírodní a rekreační potenciál. 

Přímé vypouštění odpadních vod do vodních toků. 

Těžba štěrkopísků – stanovení limitů. 
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7. Kvalita životního prostředí 
Hodnocení kvality životního prostředí bylo provedeno z pohledu znečištění ovzduší, přítomnosti zdrojů 
znečištění, SEZ, dopravní a těžební zátěže a dostupnost lesa. 
Především v níže položené části ORP jsou překračovány imisní limity v této části je také situována převážná 
část zdrojů znečištění ovzduší (vazba na průmysl). Díky potravinářskému průmyslu (pivovar a sladovna) je 
při určitých situacích možné cítit i pachové znečištění (neměřeno). Dalším neměřitelným aspektem je častý 
výskyt mlh, nízké oblačnosti a inverzního rázu počasí přetrvávající i několik dní. 
 
Obr. 7.1: Intenzita dopravy 2016, zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx 

 

 

 
 
Díky absenci obchvatů zastavěného území zatíženého dopravou a díky zvýšené dopravě z lokalit dobývacích 
prostorů dochází k nárůstu prachových částic v ovzduší a ke zvýšené hlukové zátěži. Současná organizace 
dopravy v zastavěném území při překročení počtu automobilů nad 5 tis. za 24h neumožňuje plynulou 
automobilovou dopravu, bezpečný průchod chodců a prostor pro cyklistickou dopravu. V daném území 
dochází vyšší nehodovosti a strachu z pohybu. 

 
 

http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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Obr. 7.2: Nehodovost 2007-2019, Zdroj:http://maps.jdvm.cz/cdv2/aPřírodní 
památkas/nehodyvmape/Search.aspx 

 
 

Tab 7.1: Výpis SEZ 

Kód Název Popis Zdroj 

395002 Císařská skála - Třesín Měník databáze SEKM, úkol OODp 

12285001 Kobylník Pňovice databáze SEKM, úkol OODp 

153370 
VÁPENKA VITOUL s.r.o. - 
Mladeč 

Mladeč OEREŠ - NIKM 

395001 Červená Lhota 
Červená Lhota 
u Řimic 

databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

172967 Červenka - skládka TKO Červenka OEREŠ - NIKM 

181508 PANAV, a.s. - Senice na Hané Senice na Hané OEREŠ - NIKM 

151975 
PAP OIL čerpací stanice s.r.o. - 
provoz Unčovice - 

Litovel OEREŠ - NIKM 

153374 PAPCEL, a.s. - Litovel Litovel OEREŠ - NIKM 

2103002 Skládka Červenka Červenka databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

145018 České dráhy, a.s. - Červenka Červenka OEREŠ - NIKM 

869002 parkoviště Habeš Bouzov databáze SEKM, úkol OODp 

149169 Pento, spol. s r.o. - Litovel Červenka OEREŠ - NIKM 

2103003 ČEZ, a.s. Distribuce Červenka Červenka databáze SEKM, úkol MF ČR 

181912 Pňovice - bývalá skládka TKO Pňovice OEREŠ - NIKM 

37131001 Východní část obce Haňovice Haňovice databáze SEKM, úkol OEREŠ 

http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx
http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx
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9684001 Pod horou u Šuminy Měrotín databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

460001 Pod lesem Bílsko databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

182307 VZ 4218 Mladeč - Mladeč Mladeč OEREŠ - NIKM 

182129 Daniela Flášarová - Bouzov Bouzov OEREŠ - NIKM 

8868008 Za branou Luká databáze SEKM, úkol OODp 

0 skládka Senice na Hané Zmoly Senice na Hané OEREŠ - archív - skládky ČGS 

5235001 Za kostelem Cholina databáze SEKM, úkol OODp 

14614002 Slavětín Savín databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

173584 Dobývací prostor Haňovice II Haňovice OEREŠ - NIKM 

0 skládka Litovel - Hanovice ,Na Litovel OEREŠ - archív - skládky ČGS 

182394 Litovel - bývalý závod ETA Litovel OEREŠ - NIKM 

8868002 260 Ješov Ješov databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

8868001 262 V lomu rekultivovaná Luká databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

8868006 Lom Hvozdečko databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

0 skládka Loucka ,Šeby Loučka u Bílska OEREŠ - archív - skládky ČGS 

8868005 Lom Ješov Ješov databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

18200001 Stará cihelna 
Vilémov u 
Litovle 

databáze SEKM, úkol OODp 

182347 
Ludvík Pešek - farma Papůvka - 
Pňovice 

Pňovice OEREŠ - NIKM 

145012 
Zemědělské družstvo Haňovice 
- provoz Chudobín - H 

Litovel OEREŠ - NIKM 

181699 
Zemědělské družstvo Senice na 
Hané - Senice na Han 

Senice na Hané OEREŠ - NIKM 

182396 
Zemědělské družstvo Unčovice 
- provoz Unčovice - L 

Litovel OEREŠ - NIKM 

8868007 Zmola Veselíčko databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

182220 ZP Červenka, a.s. - Červenka Červenka OEREŠ - NIKM 

8868004 Strž Javoříčko databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

14747001 Suchý důl Senička databáze SEKM, úkol OODp 

182345 
Rolnické družstvo Pňovice - 
Pňovice 

Pňovice OEREŠ - NIKM 

460002 Žmole Kopřivova Loučka u Bílska databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

460003 Žmole Nepožídkova Loučka u Bílska databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

151959 MJM Litovel, a.s. - Litovel Litovel OEREŠ - NIKM 

85909001 DTS 3698 Litovel-zahradní Litovel databáze SEKM, úkol MF ČR 

182360 
Haňovice - bývalá strojní 
traktorová stanice 

Haňovice OEREŠ - NIKM 

37173001 DTS 3709 Litovel-Nasobůrky Litovel databáze SEKM, úkol MF ČR 

1408001 DTS 3726 Náklo-za ZŠ Náklo databáze SEKM, úkol MF ČR 

182133 
Mohelnická zemědělská a.s. - 
Bouzov 

Bouzov OEREŠ - NIKM 

37131002 DTS 3734 Litovel-MŠ Haňovice Haňovice databáze SEKM, úkol MF ČR 

4593001 DTS 3755 Senice n.H.-Cakov Senice na Hané databáze SEKM, úkol MF ČR 

37181001 
DTS 3762 Litovel-Nová Ves - u 
potoka 

Litovel databáze SEKM, úkol MF ČR 

46142001 DTS 3764 Litovel-Savín Litovel databáze SEKM, úkol MF ČR 

50000001 DTS 3767 Luká-Luká-Ješov Luká databáze SEKM, úkol MF ČR 

88681001 DTS 3784 Luká-ZŠ Luká Luká databáze SEKM, úkol MF ČR 

96854001 DTS 3796 Mladeč-za obchodem Mladeč databáze SEKM, úkol MF ČR 

3953001 DTS 3806 Bílá Lhota-ZD Bílá Lhota databáze SEKM, úkol MF ČR 
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24289001 DTS 3816 Bouzov-Obectov Bouzov databáze SEKM, úkol MF ČR 

24301001 DTS 3818 Bouzov-Švadlenkov Bouzov databáze SEKM, úkol MF ČR 

8696001 DTS 3820 Bouzov-u ZŠ Bouzov databáze SEKM, úkol MF ČR 

8700001 DTS 3824 Bouzov-Doly Bouzov databáze SEKM, úkol MF ČR 

8726001 DTS 3825 Bouzov-Jeřmaň Bouzov databáze SEKM, úkol MF ČR 

147784 Morávia - Bagr s.r.o. - Litovel Litovel OEREŠ - NIKM 

172735 Řimice - bývalá skládka TKO Bílá Lhota OEREŠ - NIKM 

14614001 Savín Savín databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

181857 Hliniště Haňovice Haňovice OEREŠ - NIKM 

8590001 Benzina s.r.o. ČSPHM Litovel Litovel databáze SEKM, úkol MF ČR 

182139 
Senice na Hané - bývalý sklad 
živic 

Senice na Hané OEREŠ - NIKM 

5234001 Skládka 
Dubčany u 
Choliny 

databáze SEKM, úkol OODp 

3713001 Nasobůrky, skládka TKO Haňovice databáze SEKM, úkol OEREŠ 

10140001 Hráč Náklo databáze SEKM, úkol OODp 

869001 Blažov Bouzov databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

0 skládka Chudobín Litovel OEREŠ - archív - skládky ČGS 

157152 Tři Dvory Litovel OEREŠ - NIKM 

9685002 U boží muky Sobáčov databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

2103001 Nový dvůr Červenka databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

460004 U kravína ZD Loučka u Bílska databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

157588 Chudobín Litovel OEREŠ - NIKM 

9685001 U zahrádek Mladeč databáze SEKM, úkol OEŠ1.etapa 

157591 Unčovice Litovel OEREŠ - NIKM 

181776 CEMEX Sand, s.r.o. - Náklo Litovel OEREŠ - NIKM 

MOV210012 

Opatření k omezování, 
případně zastavení vnosu 
nebezpečných a zvlášť 
nebezpečných látek do vod 

SEZ - 
Nasobůrky, 
skládka TKO 

Plán dílčího povodí Moravy a přítoků 
Váhu 

 

SEZ jsou Ministerstvem životního prostředí poskytované informace o možném výskytu potenciálního 
nebezpečí. Databáze SEZ prochází postupnou aktualizací a je možné, že některé informace z ní nejsou 
ověřeny. V ORP Litovel patří k nejzásadnějším krokům při odstraňování SEZ rekultivace skládky v Haňovicích. 
K dalším významným krokům je potřeba přistoupit při rekultivaci dobývacích prostor. 

Ve sledovaném území se nachází zastavěné území, jehož obyvatelé mají zhoršený přístup k lesu (vzdálenost 
větší než 2,5 km). Tento fakt je možno vnímat jako negativum jejich životního prostředí. 

 

Pozitiva Negativa 

Zdařilá rekultivace sládky v Haňovicích. Díky potravinářskému průmyslu (pivovar a 
sladovna) je při určitých situacích možné cítit i 
pachové znečištění (neměřeno). 

Převážná část obyvatel má blízký přístup 
k přírodnímu prostředí s možností krátkodobé 
rekreace. 

Současná organizace dopravy v zastavěném 
území při překročení počtu automobilů nad 5 tis. 
za 24h neumožňuje plynulou automobilovou 
dopravu, bezpečný průchod chodců a prostor 
pro cyklistickou dopravu. V daném území 
dochází vyšší nehodovosti a strachu z pohybu. 
Díky absenci obchvatů zastavěného území 
zatíženého dopravou a díky zvýšené dopravě z 
lokalit dobývacích prostorů dochází k nárůstu 
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prachových částic v ovzduší a ke zvýšené hlukové 
zátěži. 

Potenciály Trendy 

Výsadba účelové zeleně podél zemědělských 
areálů, komunikací a na návětrných stranách 
obcí pro snížení prašnosti v ovzduší i hluku. 

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke 
zvýšení emisní a hlukové zátěže ve městech a 
obcích v blízkosti významných dopravních 
komunikací. 

Rekultivace a využití bývalých těžebních areálů.  

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Celkově je kvalita životního prostředí v ORP Litovel na dobré a udržitelné úrovni. Pro zmírnění 
negativních dopadů dopravy je možné vytvoření dobrých podmínek, které mohou být zakotveny v 
ÚP. 

Problémy k řešení 

Organizace dopravy v zastavěném území – stabilizace návrhů a realizace obchvatů. Části obce 
zatížené dopravou. 

Návrhy lesa, USES a jejich realizace v lokalitách Dubčany, Senice na Hané, Náklo nedostatek 
krajinné, veřejné a ochranné zeleně. 

Snížení negativních dopadů těžby. 

Neřešení SEZ. 
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8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 
lesa 

Kvalitní zemědělská půda je v území hodnotou a současně limitem (téměř 60% rozlohy ORP je zemědělská 
půda). V nivní krajině Hornomoravského úvalu se vyskytují především půdy 1. a 2 tř. ochrany, které jsou 
intenzivně využívány (Haňovice, Litovel, Cholina, Dubčany, Senice na Hané, Náklo, Senička) toto zemědělské 
využití přináší výrazné zatížení půdy a to intenzivním zemědělstvím především ve velkých komplexech. 
Rozvoj obcí na tomto území je výrazně omezen. V obcích Červenka a Pňovice se nachází především půdy 3. 
stupně ochrany, které jsou také intenzivně obhospodařovány. Tyto půdy jsou náchylné k erozi, 
problematické jsou především rozsáhlé lány bez možnosti prostupu zvířat, odvodňování a pěstování 
náročných plodin. Přehled zastoupení tříd ochrany je na obr. 8.2. 

Se stoupající nadmořskou výškou a členitostí terénu ubývá kvalitních půd a přibývá lesních ploch. Intenzivní 
zemědělské využívání je částečně střídano pastvinami a sady. Chmelnice se v malém množství vyskytují 
pouze v Senici na Hané. Tento jev je patrný z obr. 8.2. především jako poměr orné půdy a lesa. 

Les v nížinách je zastoupen především v CHKO Litovelské Pomoraví, kde je značně zastoupen mimo lesa 
hospodářského také les zvláštního určení především v nejhodnotnějších částech nivního lesa a lesa na 
vápencovém podloží. Rozsáhlé lesní komplexy se pak nachází ve zvlněné krajině - Bouzov, Loučka a 
podobně. V krasové lokalitě u Javoříčka se jedná o les ochranný. 

Toto základní dělení ORP dle nadmořské výšky je odraženo také v klimatických regionech a hranici přírodní 
lesní oblasti. 

 

Obr. 8.1: Eroze půdy a návrhy protierozních opatření, Zdroj: ÚAP 

 

Významným činitelem v krajině je eroze a to jak vodní tak větrná, její devastující účinky jsou patrnější v 
lokalitách bez bariér. Tady na rozsáhlých půdních celcích. Mapa vyjadřuje jak náchylnost k erozi, tak lokality 
s navrhovanými opatřeními. Některá tato opatření lze zohlednit při vydávání ÚP a je možné jimi podpořit 
vybudování systému ÚSES.   
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Při analýze statistických dat o stavu půdy bylo zjištěno, že ve většině obcí (mimo Loučku, Bílou Lhotu a 
Měrotín) dochází k jejímu poklesu, ten je nejvýznamnější u Vilémova. 

 

Obr. 8.2: Půdní statistika, Zdroj: ČSÚ 2018 

 

Pozitiva Negativa 

Vysoký podíl půd I. a II. třídy ochrany. Největší 
podíl těchto půd na celkové výměře orné půdy  
je na jihovýchodě území. 

Znehodnocování půdy intenzivním 
velkoplošným zemědělstvím a erozí. 
 

Lužní lesy v okolí řeky Moravy mají významnou 
ekostabilizační funkci. 

Eroze půdy a její náchylnost v otevřených a 
svažitých terénech 

Vyšší zalesnění ve zvlněných částech ORP má 
krajinotvorný a ekostabilizační význam. 

Zábor zemědělské půdy. 

Potenciály Trendy 

Ochrana kvalitního půdního fondu, realizace 

protierozních a protipovodňových opatření. 

Zavádění ekologizace využívání zemědělské 
půdy.  

Výstavba skleníků a zaměření na lokální 
spotřebitele, precizní zemědělství 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Tradičně zemědělsky využívaná krajina s lužními lesy a lesy ve zvlněných partiích. Velké nároky na 
zemědělskou půdu (kvalitní) a to v oblasti jejího intenzivního využívání a na druhou stranu také 
v jejím záboru pro rozvoj. 

Problémy k řešení 

Při tvorbě územně plánovací dokumentace je potřeba minimalizovat zábory zemědělské půdy 
a zejména zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou. To se týká 
zejména uvedených obcí s vysokým podílem půd v I. a II. třídě ochrany. Snažit se především 
využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního fondu.  

Při dočasných záborech půd je třeba co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF a po ukončení 
stavby nebo jiné nezemědělské činnosti provést úpravu či rekultivaci dotčené půdy. 

Při návrhu ÚP prověřit možnosti převzetí návrhů vyplývající z ÚS krajiny, především v oblastech 
ohrožených erozí, sladit opatření se snahou zadržení vody v krajině. 
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná 
prostranství 

Veřejná prostranství významného charakteru jsou definována především v historických centrech obcí. V 
nově vznikajících lokalitách v zázemí center tyto ploch vznikají jen minimálně (dobrým příkladem je rozvoj 
přírodně blízkého veřejného prostranství v Pňovicích, Obecově a v polosoukomého veřejného prostoru v 
Sobáčově).  

Školství 

Základní škola není v Olbramicích, Bílsku, Seničce, Slavětíně, Měrotíně, Dubčanech, Mladči a Loučce. I u 
menších základních škol se nachází mateřská škola, navíc ještě ve Slavětíně. Spádovost dětí je dána 
historicky (Červenka, Střeň, Senička, Haňovice, Vilémov, Slavětín). Devítiletky jsou v Nákle, Senici na Hané, 
Luké, Bouzově, Bílé Lhotě, Cholině a Litovli. Jejich dostupnost je podobná, pro pěší vzdálenost je 
standardem 800 m pro základní školy, 600 m pro školy mateřské. Obce, kde škola není jsou odkázány na 
veřejnou nebo osobní dopravu, stejně jako místní části obcí, kde se škola nachází. 

Střední školství je v Litovli zastoupeno Gymnáziem a odborným učilištěm zaměřeným na potravinářskou 
výrobu. Další školy střední a vysoké jsou dostupné v Olomouci.  

Vývoj počtu obyvatel v menších obcích a dojížďka za prací do centra bude mít za následek odliv žáků 
z menších škol a jejich vození do centra.  

 

Obr. 9. 1: Dostupnost základní školy (Zdroj: KÚOK, 2020) (Bouzov chybně vyhodnocen) 
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Obr. 9.2: Dostupnost mateřské školy  (Zdroj: KÚOK, 2020) 

 

 

Zdravotnictví 

Region je součástí okresu Olomouc se spádovostí do Fakultní nemocnice Olomouc, popřípadě do nemocnice 
Šternberk. V samotné Litovli se nachází poliklinika a odborné ordinace praktické, dětské, gynekologie, zubní, 
chirurgie, alergologie, diabetologie, interna, kardiologie, psychologie, kožní, oční, ortopedie, plicní, ORL, 
revmatologie, onkologie. Dále pracoviště rehabilitace, logopedie, rentgen a laboratoř. Z hlediska územního 
plánovaní je tento sektor stabilizován, je potřeba zajistit a stabilizovat personálně a technicky. 

Větší zdravotní středisko se nachází v Bouzově (praktický a zubní), lékař v některých dnech dojíždí do 
ordinací v Luké (praktický a zubní), Bílé Lhotě (praktický a dětský), Choliny (praktický a dětský), Vilémově, 
Senice na Hané (praktický, zubní, dětský a rehabilitace), Náklo (praktický a dětský), Pňovice. 

Lékárna se nachází v Litovli a Senicích na Hané. Stanice záchranné služby je v Litovli (zastupitelnost 
Šternberk, Olomouc, Mohelnice, Uničov). 

Dostupnost zdravotní péče může být v některých menších obcích a místních částech subjektivně zhoršená, 
také díky faktoru stárnutí lékařů a nemožnosti zajištění nových (z hlediska ÚP jsou plochy pro tuto OV 
zajištěny). Standardní dostupnost daná pěší docházkou do 600 m je splněna pouze v centrech obcí, kde se 
lékař nachází, ostatní obce i místní části obcí, kde se lékař nenachází, jsou stejně jako u škol, odkázány na 
dopravu veřejnou nebo osobní, což může být komplikací zejména pro starší osoby.  

Je potřeba přistoupit na jinou formu a hodnocení dostupnosti lékařské péče – neakutní, kvalitní odborná 
lékařská péče zajišťovaná ve větších střediscích s možností profesionálního technického vybavení a 
zastupitelnosti lékařů, s dostupností zajišťovanou obcemi a jejich poloveřejnou dopravou a doplněnou o 
rychlý a profesionální zásah v akutních případech. 
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Obr. 9.3: Dostupnost praktického lékaře  (Zdroj: KÚOK, 2020) 

 

 

Obr. 9.4: Dostupnost zubního lékaře  (Zdroj: KÚOK, 2020) 
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Služby, obchod 

Obchod se nenachází pouze v některých místních částech Bouzova a Litovle. Menší obchody s omezenou 
otevírací dobou mohou výhledově zanikat a být nahrazovány pojízdnými prodejny. V Litovli jsou 3 prodejny 
s větší prodejní plochou a specializované prodejny, v ostatních obcích se jedná o prodejny smíšeného zboží. 

Nabídka služeb je vázaná na Litovel jako centrum regionu a Bouzov jako vzdálenější středisko, lokálně se 
vyskytuje v obcích s vazbou na bydliště provozovatele – kadeřnictví, autodoprava, truhlářství, kominictví a 
podobně. V dnešním dopravě dostupném světě nelze očekávat nárůst těchto služeb. 

 

Pohostinství, ubytování 

S výjimkou Bílska, Slavětína a Olbramic a vybraných místních částí Bouzova, Litovle a Luké se v každé 
urbanizované části nachází nějaké zařízení restauračního tipu vesměs nabízející nápoje a studenou kuchyni. 
Celoroční provoz restaurací s teplou kuchyní je v Litovli, Bouzově, Mladči. Bílá Lhota je obsluhována jedním 
restauračním zařízením. V turisticky navštěvovaných místních částech Bouzov, Luká, Náklo, Mladeč je 
provoz zaměřen víkendově. V ostatních případech se jedná o místní „hospodu“. 

Ubytovací zařízení pro rekreaci nalezneme v Bouzově (hotel a penziony v místních částech), Luké (Javoříčko 
– rekreační středisko), Mladči (Sobáčov), Litovel (místní části a camp při Moravě), Červenka (penzion). 

V současné době nelze očekávat doplnění služeb v této kategorii, nicméně zejména pro rozvoj cestovního 
ruchu by možný výběr ubytovacích zařízení, podpořil možný růst v této oblasti. U restauratérství jde 
především o standard nabízených služeb a jejich zkvalitňování. 

 

Sportovní zázemí 

V Litovli se nachází bazén a koupaliště, sportoviště pro fotbal a školní hala větších rozměrů. V ostatních 
obcích dochází k postupné obnově sportovišť a dětských hřišť. Koupání v otevřených vodách je možné 
v Nákle, Nové Vsi a Loučce.  

 

Sociální služby 

Litovel 

● Dětský domov s kapacitou 24 míst  

● Pobočka Ústavu sociální péče Nové zámky p.o. s nabídkou rezidenční služby pro muže a ženy s 
mentálním postižením, kapacita 33 míst  

● Pobočka Domovu pro seniory Červenka, kapacita 64 klientů  

Mladeč 

● Ústav sociální péče – Nové Zámky, p.o., cílovou skupinou jsou lidé od 18 let věku s mentálním 
postižením, včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad, kteří jsou závislí na pomoci jiné 
fyzické osoby alespoň v I. stupni, kapacita 61 míst 

Červenka 

● Domov pro seniory Červenka ‐ odlehčovací služby, kapacita 101 míst 

● Sociálně ‐ terapeutické dílny ‐ mezi lety 2008 a 2010 vznikly rekonstrukcí objektu koupaliště sociálně 
terapeutické dílny, kde byla vytvořena chráněná pracovní místa pro zdravotně postižené ‐ osoby s 
duševním onemocněním 
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Loučka 

● Respitní centrum Mosty v Lukách ‐ projekt občanského sdružení Luka, možnost krátkodobých 
odlehčovacích pobytů pro rodiny pečující o postižené osoby či seniory s finanční spoluúčastí klienta  

Bílsko 

● Domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním – pro muže a ženy nad 27 let, kapacita 34 
míst, funguje od roku 2014  

Luká 

● Kapacita 35 bytů (dostatečná, čekací doba na umístění je 6 měsíců)  

V obcích Náklo, Olbramice, Bouzov, Červenka jsou v různém stádiu rozpracovanosti dokumentace záměry 
na výstavbu bytů pro seniory a podobně. Bez nových územních nároků. 

● Dobudovat ubytovací zařízení pro seniory, především domov pro seniory, domov se zvláštním 
režimem pro osoby s demencí, denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené osoby a DPS v SO 
ORP Litovel. 

● Vystavět domov pro seniory ve městě Litovel. 
● Rozšířit kapacity Domova pro seniory Červenka. 
● Vybudování denního stacionáře pro seniory ve městě Litovel. 

 

Pozitiva Negativa 

Stabilizované ubytovací služby od hotelu po 
rekreační zařízení a camp. 

Obce jež mají zdravotní středisko, nebo ordinaci 
mají problém se zajištění lékaře a tedy udržení si 
služeb v rozsahu na který byli zvyklý. Dostupnost odborné péče (poliklinika) a 

dostupnost specializované péče na nejvyšší 
úrovni (Fakultní nemocnice). 

Potenciály Trendy 

Přizpůsobení se měnícímu se trendu 
v poskytování zdravotních služeb a dojížďka za 
lékařem (např. obecní svoz pacientů). 

V meších obcích ubývá poskytovaných služeb. 

Veřejné finance by měli být směřovány 
především do úpravy a údržby stávajících 
veřejných prostor, do zajištění bezpečného 
pohybu v těchto prostorech (především 
chodníky, zastávky). 

Možný odliv žáků z menších škol do větších díky 
dojížďce rodičů za prací. 

Dojížďka za lepšími službami. 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Veškerá občanská vybavenost se nachází v Litovli, ostatní obce jsou částečně zajištěny základní 
školou, obchodem, dojížďkou lékaře a podobně. V západní části ORP jsou některé služby hůře 
dostupné. 

Problémy k řešení 

Na základě ÚS pro cestovní ruch vymezení ploch (brownfieldů) vhodných k využití pro ubytovací 
služby. 
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10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich 
dostupnosti 

Regionem prochází významné tranzitní koridory - silniční dopravy, železniční dopravy,  plynovod, vedení 
elektrické energie, dále také chod vod a na ně navázaný transit živočichů. Výhledově by mělo dojít ke 
tranzitu vodní dopravou.  

Historicky byl region křížením cest vedoucích z Moravy do Čech (Olomouce - Loštice - Mohelnice - Šumperk 
a Moravská Třebová) a severojižním směrem Uničov - Luká. Na tento základní silniční kříž jsou napojeny 
lokální propojení v první řadě napojení na Senici na Hané (Prostějov) a Pňovice (Šternberk). Přeložením 
hlavního směru na D(R) 35 došlo k výraznému zrychlení tranzitu a zatraktivnění území. Dřívější 
parametrizování na rychlostní komunikaci je nyní v ZÚR navrhováno na zkapacitnění a urovnání směrových 
poměrů. Ve výhledovém řešení je problematický obchvat Litovle a Červenky. V návrhu je také obchat Senic 
na Hané. Ostatní komunikace nižších tříd vyžaduje údržbu a rekonstrukci ve stávajících parametrech. 

Silniční síť především v členitém terénu vykazuje známky “slepých ulic”, kdy komunikace vede pouze do 
místní části (Bouzov, Bílá Lhota, Litovel). To vede ke zvýšeným nárokům na údržbu v poměru k využívanosti. 

Díky členitosti terénu a průjezdem zastavěného území s omezenou přepravní rychlostí a s průchodem 
chodců je silniční doprava mimo D35 časově náročná a některé lokality tedy hůře dostupné. 

Železniční spojení je jedno z prvních v českých zemích, nyní upraveno koridorovou trať. Na koridor navazuje 
trať do Senice na Hané s odbočkou na Mladeč (nyní využívanou rekreačně a pro nákladní dopravu). Umístění 
kolejí je stabilizováno a nejsou návrhy na jeho rozšíření (návrh na doplnění vlečky v Pňovicích bude v novém 
ÚP stažen). Problematicky se jeví překročení koridorové trati v Července - kdy do nově vybudovaného 
podjezdu se nevejdou velkokapacitní automobily, které tak musí přejíždět koridor na světelném přejezdu a 
zatěžují tak další zastavěné území. Nyní v ÚP dva návrhy na přeložku, zatím neprojednáno technické řešení 
se správcem železnice. Přítomnost rychlíkové stanice Červenka dává potenciální rozvoj pro P+R s přesahem 
do sousedního ORP Uničov. 

Územím je vedena rezerva pro kanál DOL v části labská větev (Pňovice, Bouzov). Ekonomickou analýzou 
navržená k vypuštění. 

Pro zajištění kapacity parkovacích míst je nutné při budování dalších obytných ploch počítat s dostatečným 
počtem parkovacích míst. Již zmíněného P+R Červenka a v návaznosti na D35 odstavné plochy pro 
velkoobjemovou dopravu. 

Cyklistická doprava je řešena v sekci rekreace. 

 

Tab. 10.1: Odpadové hospodářství 

ORP Litovel 

Bílá Lhota http://www.bilalhota.cz/cs/mdl/info/svoz-odpadu-v-roce-2020-terminy ne 

Bílsko 

V obci Bílsko je prováděn sběr a pravidelný svoz komunálního odpadu. Sběr 
odpadu je prováděn do popelnicových nádob 110 l. Odpad je odvážen 
Technickými službami Litovel, a to v letním období 1 x měsíčně a v zimním 
období 1 x za dva týdny. Odpad je odvážen na řízenou skládku Medlov (u města 
Uničov). V obci je umístěn 1 velkoobjemový kontejner, který je majetkem obce 
a je vyvážen Technickými službami Litovel dle potřeby. V obci jsou umístěny 
nádoby na sběr separovaného odpadu (bílé a barevné sklo a plasty), které jsou 
odváženy Technickými službami Olomouc.Nebezpečný odpad není na území 
obce Bílsko skladován, je v předem stanoveném termínu – 1 x ročně odvážen 
firmou Marius Pedersen Hlučín. Způsob provádění sběru TKO v řešeném území 
obce Bílsko zůstane zachován i v návrhovém období ÚP., 
http://www.oubilsko.cz/odpady  ne 

Bouzov https://www.obec-bouzov.cz/svoz-odpadu ne 

Červenka https://www.obeccervenka.cz/cs/urad-pro-vas/odpadove-hospodarstvi/ ano 

http://www.bilalhota.cz/cs/mdl/info/svoz-odpadu-v-roce-2020-terminy
https://www.obec-bouzov.cz/svoz-odpadu
https://www.obeccervenka.cz/cs/urad-pro-vas/odpadove-hospodarstvi/
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Dubčany nenalezeno ne 

Haňovice https://www.hanovice.cz/obecni-urad/svoz-odpadu-v-roce-2020/ ne 

Cholina 

Tuhý komunální odpad tvoří zejména odpad z domácností. Předpokládaná 
produkce odpadu na 1 obyvatele je 194 kg/rok, tj. celkem 155 tun. Vyvážení 
TKO zajišťuje firma ASA s.r.o. na skládku v Medlově. V řešeném území se s 
vybudováním skládky v rámci krajské koncepce odpadového hospodářství 
nepočítá. Zcela zásadní zůstává úkol minimalizace množství vyvážených 
odpadů cestou třídění. Od roku1991 jsou v obci umístěny kontejnery na sklo, 
plasty a nebezpečný odpad, jsou pořádány akce nasběr železného šrotu, papíru 
apod. Likvidaci tohoto odpadu zajišťují Technické služby Olomouc. Stará zátěž 
je v lokalitě U hřbitova v místě bývalého hliníku p.č. 488/1, 488/2 a 492. 
Skládka bylauzavřena v roce 1994, je plánovaná postupná rekultivace (překrytí 
vrstvou zeminy a osázení stromy - bříza, modřín, akát). Stránka obce: 
https://www.obeccholina.cz/poplatky-v-roce-2020/d-2874 ne 

Litovel 
https://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-deska/aktualni-informace/informace-
ke-svozu-odpadu/ ano 

Loučka https://www.loucka-obec.cz/svoz-odpadu/ds-1013 ne 

Luká 
http://obec-luka.cz/wp-content/uploads/2019/11/OZV-1-2019-o-
m%C3%ADstn%C3%ADm-poplatku-kom.odpad-1.pdf ne 

Měrotín http://www.merotin.cz/content/view/163/20/ ne 

Mladeč https://www.mladec.cz/cs/obecni-urad/odpady-1/ ne 

Náklo http://www.naklo.cz/odpadove-hospodarstvi/svoz-odpadu-2020/ ano 

Olbramice nájdené len za rok 2019 : https://www.olbramice.cz/terminy-svozu-odpadu  ne 

Pňovice https://www.pnovice.cz/dulezite-datumy-a-otviraci-doba-sberneho-dvora ano 

Senice na 
Hané 

komunální odpad: 
http://www.senicenahane.cz/e_download.php?file=data/editor/170cs_3.pdf&
original=Senice%20na%20Han%C3%A9%20-
%20kalend%C3%A1%C5%99%202020.pdf , tříděný odpad: 
http://www.senicenahane.cz/e_download.php?file=data/editor/170cs_3.pdf&
original=Senice%20na%20Han%C3%A9%20-
%20kalend%C3%A1%C5%99%202020.pdf ne 

Senička 
http://www.senicka.cz/index.php?id=430693&action=detail&oid=1696718&ni
d=8552 ne 

Slavětín http://www.obecslavetin.cz/svoz-odpadu-v-r-2020/d-2832 ne 

Střeň https://www.stren.cz/odpady ne 

Vilémov 

https://www.vilemov-
ol.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18200&id=2580&n=obecne%2Dzavazna
%2Dvyhlaska%2Dc%2D1%2D2020%2Do%2Dstanoveni%2Dsystemu%2Dshroma
zdovani%2Dsberu%2Dprepravy%2Dtrideni%2Dvyuzivani%2Da%2Dodstranovan
i%2Dkomunalnich%2Dodpadu%2Da%2Dnakladani%2Dse%2Dstavebnim%2Dod
padem%2Dna%2Duzemi%2Dobce%2Dvilemov ne 

 

Svoz odpadu je řešen externími subjekty se skládkováním v Medlově, případně Senice na Hané, Sběrné 
dvory jsou v Července, Litovli, Náklu a Pňovicích. 

Zásobování elektrickou energií je ve stabilizované síti s hlavní rozvodnou v Července,  jí je vedení směřováno 
převážně k severnímu ORP Uničov v Litovli je směřováno jedním kapacitním koridorem (částečně k obnově). 
Územím prochází ZVN u kterého je plánováno zkapacitnění ve stávajícím ochranném pásmu bez nároku na 
území. V ÚP Bílsko vymezené VPS neodpovídá VPS ze ZÚR. Na toto zkapacitnění je v návrhu napojeno vedení 
VN v Bouzově a v Luké. Další návrhy na obnovu vedení a nové napojení VN jsou ve Vilémově a Olbramicích, 
Senici na Hané. Místní návrhy se týkají doplnění a obnovy sítě nízkého napětí u konečných odběratelů. 

V ORP dochází k výrobě el. energie z tepelných zdrojů (teplárna Litovel), MVE a fotovoltaické elektrárny. 

https://www.hanovice.cz/obecni-urad/svoz-odpadu-v-roce-2020/
https://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-deska/aktualni-informace/informace-ke-svozu-odpadu/
https://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-deska/aktualni-informace/informace-ke-svozu-odpadu/
https://www.loucka-obec.cz/svoz-odpadu/ds-1013
http://obec-luka.cz/wp-content/uploads/2019/11/OZV-1-2019-o-m%C3%ADstn%C3%ADm-poplatku-kom.odpad-1.pdf
http://obec-luka.cz/wp-content/uploads/2019/11/OZV-1-2019-o-m%C3%ADstn%C3%ADm-poplatku-kom.odpad-1.pdf
http://www.merotin.cz/content/view/163/20/
https://www.mladec.cz/cs/obecni-urad/odpady-1/
http://www.naklo.cz/odpadove-hospodarstvi/svoz-odpadu-2020/
https://www.pnovice.cz/dulezite-datumy-a-otviraci-doba-sberneho-dvora
http://www.senicka.cz/index.php?id=430693&action=detail&oid=1696718&nid=8552
http://www.senicka.cz/index.php?id=430693&action=detail&oid=1696718&nid=8552
http://www.obecslavetin.cz/svoz-odpadu-v-r-2020/d-2832
https://www.stren.cz/odpady
https://www.vilemov-ol.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18200&id=2580&n=obecne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Dc%2D1%2D2020%2Do%2Dstanoveni%2Dsystemu%2Dshromazdovani%2Dsberu%2Dprepravy%2Dtrideni%2Dvyuzivani%2Da%2Dodstranovani%2Dkomunalnich%2Dodpadu%2Da%2Dnakladani%2Dse%2Dstavebnim%2Dodpadem%2Dna%2Duzemi%2Dobce%2Dvilemov
https://www.vilemov-ol.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18200&id=2580&n=obecne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Dc%2D1%2D2020%2Do%2Dstanoveni%2Dsystemu%2Dshromazdovani%2Dsberu%2Dprepravy%2Dtrideni%2Dvyuzivani%2Da%2Dodstranovani%2Dkomunalnich%2Dodpadu%2Da%2Dnakladani%2Dse%2Dstavebnim%2Dodpadem%2Dna%2Duzemi%2Dobce%2Dvilemov
https://www.vilemov-ol.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18200&id=2580&n=obecne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Dc%2D1%2D2020%2Do%2Dstanoveni%2Dsystemu%2Dshromazdovani%2Dsberu%2Dprepravy%2Dtrideni%2Dvyuzivani%2Da%2Dodstranovani%2Dkomunalnich%2Dodpadu%2Da%2Dnakladani%2Dse%2Dstavebnim%2Dodpadem%2Dna%2Duzemi%2Dobce%2Dvilemov
https://www.vilemov-ol.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18200&id=2580&n=obecne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Dc%2D1%2D2020%2Do%2Dstanoveni%2Dsystemu%2Dshromazdovani%2Dsberu%2Dprepravy%2Dtrideni%2Dvyuzivani%2Da%2Dodstranovani%2Dkomunalnich%2Dodpadu%2Da%2Dnakladani%2Dse%2Dstavebnim%2Dodpadem%2Dna%2Duzemi%2Dobce%2Dvilemov
https://www.vilemov-ol.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18200&id=2580&n=obecne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Dc%2D1%2D2020%2Do%2Dstanoveni%2Dsystemu%2Dshromazdovani%2Dsberu%2Dprepravy%2Dtrideni%2Dvyuzivani%2Da%2Dodstranovani%2Dkomunalnich%2Dodpadu%2Da%2Dnakladani%2Dse%2Dstavebnim%2Dodpadem%2Dna%2Duzemi%2Dobce%2Dvilemov
https://www.vilemov-ol.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18200&id=2580&n=obecne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Dc%2D1%2D2020%2Do%2Dstanoveni%2Dsystemu%2Dshromazdovani%2Dsberu%2Dprepravy%2Dtrideni%2Dvyuzivani%2Da%2Dodstranovani%2Dkomunalnich%2Dodpadu%2Da%2Dnakladani%2Dse%2Dstavebnim%2Dodpadem%2Dna%2Duzemi%2Dobce%2Dvilemov
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Plynofikace domácností je provedena všude až na tyto výjimky: Dubčany, západní části Bouzova, část obce 
Luká. Je plánováno zasíťování obce Střeň, doplnění sítě v Litovli, Měrotíně a Bouzově. Územím prochází 
vysokotlaký plynovod (Bílá Lhota, Měrotín, Mladeč, Litovel, Haňovice, Náklo s návrhem na jeho zkapacitnění 
ve stávajícím koridoru. 

Teplovod lokální je v Litovli, zatím bez rozvojových nároků a v Bouzově (bioplynová technologie), kde jsou 
napojeny především objekty občanské vybavenosti. Bouzov plánuje také rozšíření do nově vznikajících 
ploch. 

Telekomunikační sítí je pokryto celé území a v Litovli je doplněno o místní zasíťování optickým kabelem, 
město v rámci výkopových prací pokládá kolektory (chráničky) 

Vodovodní síť - mimo Slavětína (kde je vodovod ve výstavbě), některých částí Bouzova, Luké a Litovle (všude 
vodovod v návrhu) je území pokryto vodovodní sítí. ZÚR drží VPS pro vodovodní přivaděč ve dvou 
variantách, které byly prověřovány územní studií. Další návrhy jsou na místní rozšiřování a doplňování 
vodovodní sítě.  

Odkanalizovány nejsou tyto obce: Bouzov, Cholina (připraveno k výstavbě), Slavětín (návrh na jiné řešení - 
neúnosné náklady a organizace stavby). Luká nedodala digitální podobu stávající kanalizace. Provoz 
kanalizační sítě si převážně obce zajišťují sami v některých je provoz zajišťován VHS Čerlinka. 

 

Pozitiva Negativa 

Většina obcí je napojena na skupinový 
vodovod, vysoká úroveň zásobování 
plynem. Realizace odkanalizování místních 
částí Litovle. 

FVE umístěny na rozvojových plochách. 

Napojení na D35 a železniční koridor 
s rychlíkovou zastávkou umožňuje dobrou 
dopravní dostupnost. 

Nemožnost výstavby TI pro nepružnost při 
změnách ÚPD a v důsledku tohoto 
znečišťování životního prostředí.  

Trať Litovel Mladeč s rekreačním využitím. V členitém terénu s množstvím menších 
osad je realizace odkanalizování finančně 
náročná.  

 Potenciál napojení na D35 je nedostatečně 
využit nerealizováním navazujících 
dopravních staveb (obchvat Litovle a 
Červenky, podjezd pro koridorem,...) 

 Hůře dopravně dostupné a obslužné menší 
místní části v geomorfologicky členitém 
terénu. 

Potenciály Trendy 

Potenciál území pro využití obnovitelného 
zdroje energie – biomasy.   

Příprava a výstavba TI (vodovody a 
kanalizace) 

Dostavba chybějící technické infrastruktury, 
zejména v případě vodovodů a kanalizací 
zakončených s ČOV. 

Svoz odpadů je zajišťován externě a 
skládkováním. 

Napojení západní části ORP na 
připravovanou kapacitní komunikaci Brno – 
Svitavy. 

Zkvalitňování silniční sítě a zlepšení 
komfortu dopravy. 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

V posledních letech došlo i díky dotacím k rozsáhlým výstavbám kanalizace a k přípravám 
staveb dalších. Při realizaci navrhovaného v oblasti vodovodů a kanalizací dojde ke 
kompletnímu zasíťování. Území je tranzitní a rozvodní pro plynárenství a elektroenergetiku 
a bude docházet k investicím v této oblasti.  
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Problémy k řešení 

V ÚP Bílsko vymezené VPS neodpovídá VPS ze ZÚR. 

V členitém terénu s menšími osadami najít způsob na realizovatelnou formu čištění 
odpadních vod, jak ekonomicky, tak organizačně (Slavětín, místní části Bouzova). 

Rezerva kanál DOL zamezuje výstavbě v údolí Třebůvky, omezuje rozvoj a dopravní řešení 
v Pňovicích. 

Stávající překročení koridorové tratě vykazuje nedostatky v zatížení zastavěného území 
průjezdem objemové dopravy, kamionový průjezd není mimoúrovňový. Současně v ÚP 
Červenka jsou dvě naprosto odlišné řešení. Stabilizovat realizovatelnou variantu a navázat 
na obchvat Litovle. V návaznosti na vymezení rozvojové oblasti regionálního významu RO 
4 Uničov‐Litovel řešit územní souvislosti dopravních vazeb Litovle na R35 při minimalizaci 
dopadů na životní prostředí (obec Červenka a město Litovel). 

Napojení přeložky II/447 na obchvat Litovle 

Zřízení parkoviště pro využití P+R v Července u nádraží. Zřízení hlídaného parkoviště kol. 

Dobudování chybějících obchvatů a přeložek na silnici II/449 (obce Senice na Hané, 
Senička, Litovel, Červenka). 

Rekonstrukce a dostavba stávajících vodovodních řadů závislosti na požadavky správců a 
rozvoje 

Převod rezervy pro obchvat Litovle do návrhu – ZÚR. 

Zkapacitnění odstavných parkovišť pro kamionovou dopravu. 
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11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

Vývoj nezaměstnanosti v posledních letech (před zásahem Coronavirové epidemie) byl pozitivní ve všech 
obcích ORP Litovel a jen Slavětín, Loučku, Vilémov, Olbramice a Dubčany byla nezaměstnanost pod 2,5 % 
což hraničí s kapacitou zaměstnanců a přináší to již negativní dopady v nemožnosti najít zaměstnance pro 
rozvoj, zvyšování mezd (a benefitů) a přetahování kvalitních zaměstnanců. 

Uvedený podíl zaměstnanců v odvětvích je ze z roku 2011 a orientačně uvádí především zvyšující se podíl v 
zemědělství v menších obcích a obcích s vyšším zastoupením zemědělských půd. Jde převážně o 
zaměstnance zůstávající v místě. 

Dalším ukazatelem je velikost a vývoj HDP na obyvatele. Sledované období je krátké, pokles je zaznamenán 
v Bouzově, Slavětíně, Mladči, Července,  Měrotíně a v Loučce (poslední dvě jmenované mají pokles 
významný). Naproti tomu Haňovice, Senička a Bílsko zaznamenávají výraznější nárůst způsobený 
podnikatelskou aktivitou. Tyto obce také výrazně vystupují nad průměrné HDP na obyvatele. 

 

Obr. 11.1: Ekonomika obyvatel, Zdroj: ČSÚ (2018, SDLB 2011), Úřad práce (2018) 

 

Daňové příjmy obcí na obyvatele jsou nejvyšší v Litovli, Bouzově a Měrotíně a to ve výši větší než 17. tis. Kč 
na obyvatele. Kombinace nízkého příjmu na obyvatele a malé obce může vést k ekonomické nestabilitě a 
nemožnosti lokálních investic: Olbramice, Bílsko, Loučka, Střeň, Dubčany. 

Mimo daňových příjmů mají obce i další příjmy v tomto směru v procentním vyjádření vynikají Haňovice, 
Dubčany, Bílsko, Luká, Bouzov, Bílá Lhota a to především díky ekonomickému přínosu dalších aktivit. 

Při porovnání krátkodobého růstu konsolidovaného rozpočtu obce dochází vesměs k navýšení, pouze 
Bouzov a Měrotín vykazují pokles (může se jednat pouze o výkyv). 
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Obr. 11.2: Ekonomika obce, Zdroj: ČSÚ (2018) 

 

Pozitiva Negativa 

Haňovice, Senička, Bílsko – nárůst podnikatelské 
aktivity a s tím propojený nárůst HDP na 
obyvatele. 

Měrotín a Loučka – významný pokles HDP na 
obyvatele. 

Vybrané obce mají významný podíl příjmů obce 
nedaňový – aktivní obce. 

Malé obce s nízkým rozpočtem. 

Vyvážená, diverzifikovaná odvětvová a 
velikostní struktura zaměstnavatelů. 
Podpora místních firem a podnikatelů na úkor 
nadnárodních firem a řetězců. 

 

Potenciály Trendy 

Využívat brownfields (především bývalé 
zemědělské objekty). Revitalizace opuštěných 
objektů, budování podnikatelských zón. 
Vést katalog dostupných objektů, rozvojových 
ploch a nefunkčních areálů. Vést přehled lokalit 
a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikace 
vlastníků a základních problémů. 

Kombinace nízkého příjmu na obyvatele a malé 
obce může vést k ekonomické nestabilitě a 
nemožnosti lokálních investic: Olbramice, Bílsko, 
Loučka, Střeň, Dubčany. 

Zvyšování nedaňových příjmů obce. Zvyšování 
podnikatelské aktivity. 

Zlepšení dopravní dostupnosti především z míst 
hůře napojených na D35. 

Zvyšování kvalifikace obyvatel pro uplatnění na 
trhu práce, spolupráce podnikatelského sektoru 
se školami. 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Území není jednoznačně odvětvově zaměřeno (zemědělství, zpracovatelský průmysl, rekreace) a je 
tedy stabilní s dobrou dostupností do centra. 

Problémy k řešení 

Malé obce s nízkými rozpočty. 
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12. Rekreace a cestovní ruch 

Díky svému rozmanitému prostředí nabízí ORP Litovelsko celou řadu rekreačních aktivit, nyní spíše 
krátkodobého charakteru. Nachází se zde mimo dvou národních kulturních památek (Hrad Bouzov a 
Javoříčský památník), dvě zpřístupněné krasové Jeskyně spolu s turisticky zajímavým okolím, dále CHKO 
Litovelské Pomoraví s využitím turistickým, cykloturistický, vodáckým a přírodovědným. Dále celá řada 
nemovitých památek - namátkou mimo Městskou památkovou zónu Litovel a Vesnickou památkovou zónu 
Senička uvádím sušárnu chmele v Odrlicích (výpis památek je možné udělat z Portálu ÚP). Je zde Hanácké 
muzeum v Cholině, Nové Zámky, Arboretum a zámek Bílá Lhota, Sobáčovský rybník a mnoho dalších. 
Vybrané místní části Litovle a Náklo jsou zahrnuty do regionu lidové architektury. Většina ORP Litovel se 
nachází v RKC Bouzovsko. Lákadlem jsou také vody využívané ke koupání a to Náklo a  Nová ves u Litovle. 
Dále Kulturní krajinná oblast KKO3 - Nové Zámky zahrnuje části obcí Červenka, Mladeč a Bílá Lhota. 
Zalesněné oblasti ve zvlněném terénu. 

Všechny výše uvedené “cíle” jsou zde koncentrovány na relativně malém prostoru, ale povědomí o těchto 
rekreačních cílech není celistvé. Vyřešeny a samostatně prezentovány jsou Hrad Bouzov, Jeskyně, CHKO, 
Město Litovel. Je možné očekávat zvýšený zájem o “bezpečnou” rekreaci. Kompletní rekreační prezentace 
území by měla za cíl přilákat rekreaty na více dní s tím, že budou nabídnuty odpovídající služby v oblasti 
ubytování, stravování, půjčovny a podobně. Pro zjištění potřeb v rámci rekreační politiky celého území by 
bylo vhodné vytvoření studie (územní studie) s určením cílů a nedostatků k doplnění pro celé území. 
Samostatně pak vyhodnocení oblastí s koupacími vodami. 

Především vzdálenější lokality (Bouzovsko) jsou hojně využívány jako rekreační objekty. 

Mimo město Litovel a CHKO Litovelské Pomoraví, kde je cyklistická doprava vedena mimo historickou 
zástavbu po cyklostezkách a účelových komunikacích jsou jako trasy využívány především komunikace 
nižších tříd. Problematické je vedení ve směru Haňovice, Cholina, Senice na Hané, kde je využívaná 
frekventovaná komunikace a dále napojení štěrkovny Náklo. Chybí jakékoliv napojení Pňovic. Problematický 
je průchod Litovlí v severojižním směru. Díky absenci obchvatu Litovle je z bezpečnostního pohledu 
problematický nástup na cyklostezku směr Sobáčov. 

 

Pozitiva Negativa 

Přírodní a kulturní potenciál pro rekreaci 
krátkodobou v souhrnu i dlouhodobou v oblasti 
dovolen s dětmi, agroturistika, cykloturistika 
vodáctví, rybolov, balónové lítání, turistika, 
historie. 

Komplikované a nekonfortní vedení cyklostezek: 
Problematické je vedení ve směru Haňovice, 
Cholina, Senice na Hané, kde je využívaná 
frekventovaná komunikace a dále napojení 
štěrkovny Náklo. Chybí jakékoliv napojení 
Pňovic, a průchod Litovlí. 

 Chybí zázemí ubytovací, stravovací. 

Potenciály Trendy 

Budování nových pěších turistických a 
cyklistických stezek/tras, stejně jako 
tématických a naučných okruhů/stezek, včetně 
nezbytné doprovodné infrastruktury. 

Navyšování zájmu o krátkodobou příměstskou 
aktivní rekreaci. 

Vymezení ploch pro nové sportovně‐rekreační a 
volnočasové zařízení, objekty či areály, popř. 
rozšíření stávajících. 

 

Podporovat rozvoj vodních/vodáckých sportů a 
sportovního rybolovu a dále vznik malých 
vodních nádrží v údolí vodních toků pro možnost 
koupání. 

 

Rozšíření stávajících ubytovacích kapacit 
(zejména vyšší kategorie) a stravovacích kapacit 
(s vazbou 

 



50 
 

na místní gastronomické speciality), vymezení 
nových ploch pro ubytovací a stravovací 
zařízení. 

Podporovat rozvoj agroturistiky, včetně 
jezdeckých sportů (jízdárny, hipostezky, apod.). 

 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Veliký a různorodý potenciál území v oblasti aktivní rekreace potřebuje podpořit uceleným 
přístupem a marketingem a rozvojem doprovodných služeb.  

Problémy k řešení 

Zadání odborné studie na zjištění potřeb využití rekreačního potenciálu území i s územním 
průmětem. 

ÚS pro rekreační využití, doplnění zázemí pro přírodní koupaliště Nová Ves. 

Lokální územní studie pro revitalizaci štěrkovny Náklo s důrazem na přírodě blízké rekreační využití. 

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

Chybí napojení Pňovic na cyklodopravu a vybudování cyklostezek alternujících 
frekventované komunikace a napojení do Litovelského Pomoraví  

Chybějící cyklostezka Haňovice - Senice na Hané 
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13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 
V ORP Litovel se nenachází výraznější možnost ohrožení obyvatel, ve městě je profesionální hasičská 
jednotka, kterou doplňují dobrovolnické jednotky II. kategorie v Bouzově a III. kategorie v Senici na Hané, 
Slavětíně a v Třech dvorech u Litovle. 
 
Obr. 13.1: Bezpečnost a obrana obyvatel, Zdroj: HZS, Armáda ČR 

 
Celé území si vyhradilo MO pro povolování vybraných staveb, ve východní části Pňovic se MO vyjadřuje k 
veškeré výstavbě. Na Újezd u Uničova je navázáno také zájmové území elektronického komunikačního 
zařízení s různým stupněm omezení pro vzdálenost 2,3,5,10 km. Podmínky a rozsah omezení je měněn na 
základě potřeb instalovaných technologických zařízení a může a byl v průběhu let měněn. Pro letecký provoz 
je vyhrazen koridor východně od Litovle s omezením pro výška staveb na 50, 100, 150 m.n.m.  
 

Pozitiva Negativa 

Mimo obec Pňovice není území výrazně 
omezeno aktivitami MO. 

 
 

Bouzov – jednotka požární ochrany II. kat.  

Potenciály Trendy 

 Může dojít k nárůstu omezení ve vztahu k radaru 
Újezd. 

Celkové vyhodnocení udržitelného rozvoje území 

Mimo výstavby v Pňovicích není území zatíženo omezeními. Pokrytí jednotkami IZS je dostatečné. 

Problémy k řešení 

- 
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b) Rozbor udržitelného rozvoje území 

2) Vyhodnocení potenciálu, trendů a vazeb  
Hospodářský rozvoj 
Dlouhodobý potenciál hospodářského pilíře v ORP Litovel je stavěn na tradiční zemědělské činnosti a na ní 
navázaných činností ve zpracování potravin a výrobě nápojů, tedy zdokonalování výrobních postupů. 
Doplněním je spotřebním průmyslem se zavedenými značkami a menší výrobou. Nelze očekávat výstavbu 
dalších významných zaměstnavatelů na zelené louce, pouze investice do stávajících areálů. Lze očekávat 
tlaky na vytěžení dostupných zdrojů nerostného bohatství. 
Jako potenciál lze uvést rozvoj cestovního ruchu a doplnění a s tím propojené zkvalitňování služeb. Trendem 
je ekologizace zemědělské výroby, výstavba alternativních zdrojů a na ni navázaní využívání energie 
v intenzivním zemědělství (výstavba velkokapacitních skleníků). 
Vazba na životní prostředí je především v ochraně kvalitního zemědělského půdního fondu a ohraně dalších 
hodnot. Dále pak k celkové ekologizaci výroby a to včetně dopravního zatížení a stanovení podmínek 
revitalizace zatížených prostor. Snahou by mělo být oddělování výrobních a těžebních areálů od dalších 
funkcí krajiny zelenými pásy. 
Vazba na sociální soudržnost je především v oblasti zaměstnanosti a to i v dojížďce z regionů hůře 
dostupných do centra tedy částečná decentralizace. 
 
Životní prostředí 
Kvalitní a chráněné životní prostředí má potenciál především v jeho zpřístupňování a rozšiřování ekologicky 
stabilnějších ploch a ploch přechodových především v oblastech nyní méně chráněných a intenzivně 
zemědělsky využívaných. Je žádoucí, aby pokračovala výstavba protipovodňových opatření s kumulovanou 
funkcí (ochranná, dopravní, protierozní) pro nyní již zastavěné území a nepokračovali rozvojové aktivity 
v zaplavovaných územích. Rezervy jsou v zatížení životního prostředí dopravou a částečně v odvádění 
odpadních vod. Toto vyžaduje kompletní multidisciplinární zhodnocení opatření a staveb v různém stádiu 
přípravy. Je podstatné, aby ÚPD dokázala adekvátně reagovat na požadavky území a současně chránit jeho 
hodnoty a vytvářet tak stabilní prostředí s jasnými a vymahatelnými pravidly umožňujícími reálná 
očekávání. 
Hodnoty životního prostředí vnímáme pozitivně i pro hospodářský rozvoj, který by měl být v souladu s jejich 
ochranou. Kvalitní životní prostředí člověka bude mít pozitivní vliv na sociální soudržnost a udrží 
obyvatelstvo v regionu. 
 
Sociální soudržnost 
Haná jako oblast s tradicemi a historickou vazbou na zemědělskou krajinu je stabilním základem dobré 
společnosti. Hodnoty krajiny a její význam se odráží v mentalitě lidí, generacemi zakořeněné. Je třeba využít 
tohoto potenciálu a zamezit odlivu především mladých lidí s vazbou na region, nabídnout jim adekvátní 
zaměstnání a zajistit dostupné služby. Prostor, potenciál a rezerva je v bytovém fondu, který je vhodné spíše 
renovovat než rozšiřovat. Menší obce mohou mít problémy s financováním rozvojových záměrů. 
Stabilní společnost vyžaduje dobré místo pro život a možnost zajištění obživy. 
 
Celkové zhodnocení 
Region ORP Litovel je v základu rozdělen geomorfologicky na dvě odlišné celky, toto dělení jim dává odlišný 
charakter, možnosti, dostupnost. Propojení mezi těmito celky je pak základním úkolem pro rozvoj celého 
regionu. 
Haná - nížina dobře dopravně napojena s hodnotnými půdami, chráněnými lužními lesy s pravidelnou 
záplavou, tlakem na zábor půdy a s těžbou štěrkopísků. Území je třeba stabilizovat, zabránit rozšiřování 
urbánních ploch do krajiny, obnovit stávající bytový fond, řešit dopravní stavby a protipovodňovou ochranu. 
Využít turistický potenciál a rozšířit síť cyklostezek. A využít těžební lokality k přeměně na hodnotné území. 
Stabilizovat a chránit krajinotvorné prvky. 
Bouzovská vrchovina - lesozemědělská krajina s krasovými jevy a turistickými cíli, částečně rekreačně 
využívaná se zhoršenou dostupností a občanskou vybaveností. Menší obce a osady. Je nutné zamezit 
vylidňování oblasti a zhoršení dostupnosti občanského vybavení, je nutné rozvíjet vícedenní rekreační 
význam území a stabilizovat ochranu území. 


