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Vodní dílo Nečíz prochází městem Litovel. Z náměstí Přemysla Otakara vede k vodě kamenné schodiště. Vodní hladina Nečízu tvoří součást ulic Mlýnská, 
Šerhovní, Jungmannova a Husova. Seznámení se s částí Nečízu pod úrovní terénu pak umožňují příležitostné plavby na lodičkách (po domluvě s TIC 
Litovel).
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Zřejmě po velké povodni v roce 1765 byl přezděn úsek na náměstí u radnice. Písemným dokladem stavby je letopočet 1767 a tři tlapaté kříže na tesaných 
kvádrech zpevňujících boky. (Při běžném stavu vody je nápis pod vodní hladinou.) 
V 1. čtvrtině 19. století byly v souvislosti se snahami po zlepšení komunikačních tahů dobudovány mosty, zesíleny a nově zaklenuty další úseky Nečízu.
Dnešní podobu náměstí dotvořil v roce 1856 místní stavitel Vincenc Cerha, když nahradil dosavadní sestup k Nečízu schodištěm z kamene ohrazeným 
zábradlím upevněným do kamenných pilířků. 
V roce 1906 dostala kvůli komunikaci na Husově ulici zakrytí další část Nečízu. Firma K. Herzána a L. Uhlíře tu postavila jeden z prvních železobetonových 
mostů v monarchii.
Nečíz, upravovaný po staletí mnoha metodami a materiály a opatřený četnými nápisy, představuje naprosto unikátně dochovanou soustavu vodních děl 
a nejvýznamnější urbanistickou strukturu města Litovle.

Sestup k Nečízu z náměstí Přemysla Otakara Zpevnění klenby Nečízu tesaným kamenem pod náměstím
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- 1838
- 1838
- 1805
- 1823 Franz Engelmann Burggraf
- tři tlapaté kříže (běžně pod úrovní vodní hladiny)
- 1767 
- 1856
- 1823
- Franz Engelmann Burggraf
- Anno 1820 im Monat Juni …aus Quaderstein...vom Grund erbaut werden. Franz Engelmann Burggraf
- Jahres…Stein gelegen wird 
- Podnikatelství staveb K. Herzán a Lud. Uhlíř Velim Přerov Concessionaires du systeme Hennebique Paris

Nápisy v Nečízu (některé texty byly částečně doplněny)

Město Litovel bylo založeno v krajině protkané rameny řeky Moravy. Centrum města a samotné náměstí leží přímo na říčním rameni, od středověku nazývaném 
Nečíz. Voda, pro město tak důležitá, je přítomna přímo v jeho jádře. Vodní síla odpradávna poháněla mlýny, z nichž asi nejstarší byl zmíněn v roce 1287. 
Do Nečízu také již od počátků města stékaly odpadní vody.
Od prvopočátků města byl Nečíz přetvářen lidskýma rukama. Byl regulován jeho tok a vybrané úseky dostaly mosty. Pro cestu procházející náměstím od severu 
k jihu byl již v 15. století zbudován kamenný most, objevený při archeologických výzkumech v roce 2014.
Místa, kde Nečíz vstupoval do města a opouštěl je, musela být zajištěna již při výstavbě hradeb. A právě v těchto lokalitách jsou z pramenů známy věže - na 
západní straně Mühlturm a na východní Kuttelturm.
Později byly i nad další úseky Nečízu stavěny budovy - věž radnice a měšťanské domy. Ve 30. letech 17. století byla již značná část Nečízu na náměstí zaklenuta 
a uzavřena, v západní části náměstí před radnicí byl ponechán sestup vybavený ramenem pro nabírání vody.

Litovel na mapě panství úsovského, 1632, ZA Opava Západní část Litovle s mlýnem, veduta, 1727, AM Brna

Zákres ing. Radovan Urválek

Letopočet 1823 
v Nečízu pod náměstím
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