
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ÚZEMNÍ PLÁN 

LITOVEL 
Odůvodnění Změny č. 1b 

Opatření obecné povahy č. 1/2015 



 
 

urbanisticko architektonická projekční kancelář 
Chopinova 9, 623 00  Brno 
tel.: 547 250 469, 547 221 410, 
e-mail: atelier-urbi@volny.cz 
 
 

 
 
 
 
 

Územní plán Litovel -  Změna č. 1b 
Odůvodnění změny ÚP 
 
 
Zakázkové číslo: 13 – 102 - 06 
Pořizovatel: MěÚ Litovel, odbor výstavby 
 

 
 
Zhotovitelé: 

Urbanistická část Ing. arch. Jana Benešová 
  

Doprava Ing. Rostislav Košťál 

Technická infrastruktura Ing. arch. Jana Benešová  

Životní prostředí, ZPF Ing. Hana Zemanová 

GIS Roman Staněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, září 2015 číslo výtisku: 



Územní plán Litovel Odůvodnění změny č. Z1b 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 1 

ODŮVODNÉNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2015 

Odůvodnění se skládá z textové a grafické části vyhotovené projektantem (část B) a odůvodnění 
zpracovaného pořizovatelem (část C). Obsahuje vyjádření postupu při pořízení změny č. Z1b ÚP 
Litovel, vyhodnocení souladu změny č. Z1b územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou Olomouckým krajem, vyhodnocení souladu změny č. Z1b územního 
plánu s cíli a úkoly územního plánování, vyhodnocení souladu změny č. Z1b územního plánu 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, vyhodnocení souladu změny 
č. Z1b územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, vyhodnocení 
splnění zadání změny č. Z1b územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, (vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí nebylo požadováno), komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a vyhodnocení připomínek. 
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B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1b ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

VYDANOU KRAJEM 

B.1.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace 

Změna č.1b Územního plánu Litovel zohledňuje Politiku územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace 
č. 1, závaznou od 17.4.2015 a respektuje řešení platné územně plánovací dokumentace vydané 
krajem – Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
dne 22.2.2008 opatřením obecné povahy (ZÚR OK), ve znění Aktualizace č.1 ZÚR OK, vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje 22.4.2011 opatřením obecné povahy č.j. KUOK/28400/2011 
s účinností od 14.7.2011. 

Pořizovatel přezkoumal výše uvedené a dospěl k závěru, že Změna č.1b územního plánu Litovel je 
v souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou Olomouckým 
krajem. 

Zásady územního rozvoje OK: 

Litovel se nachází v rozvojové oblasti RO 1 Uničov - Litovel, vymezené obcemi Bělkovice – 
Lašťany, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, 
Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Olomouc, Přáslavice, Samotíšky, Tovéř, 
Velká Bystřice, Velký Týnec, Křelov-Břuchotín, Skrbeň, Příkazy, Náklo, Červenka, Haňovice, Litovel, 
Uničov, Šternberk, Štarnov, Horka nad Moravou, Liboš, Štěpánov, Slatinice. 

Leží na rozvojové ose OS 8 mezinárodního významu Hradec Králové / Pardubice – Moravská 
Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov (železniční koridor, rychlostní silnice R35). 

Do území města zasahuje specifická oblast ST3, v této specifické oblasti se připouští zahájení 
další nové těžby štěrkopísků menšího plošného rozsahu, za splnění zákonných podmínek respektujících 
co nejnižší zátěž na jednotlivé složky životního prostředí, zejména z hlediska dopravní zátěže. 

Mezi významné tahy nadregionálního významu je zařazena silnice II/449 (Rýmařov) – Uničov – Litovel 
– Unčovice. 

Tahy krajského významu, které tvoří hlavní a doplňkové tahy: silnice II/449 Unčovice – Prostějov. 

Na území obcí je nutno hájit koridory pro návrhy přeložek na komunikačních tazích 
nadregionálního významu: II/449 – Uničov – Střelice, Červenka, Litovel. U navrhovaných 
dopravních koridorů řešit ochranu urbanizovaných území před nepříznivými účinky dopravy, zejména 
hluku. Pro omezení nepříznivých vlivů dopravy navrhovat vedení významných dopravních tahů mimo 
obytná území, navrhovat vhodné funkční využití návazných ploch vč. situování překážek proti šíření 
těchto vlivů (protihlukové clony, valy či pásy izolační zeleně). 

U krajinných os věnovat pozornost: niva řeky Moravy - podporovat využití zejména v oblasti 
turistické, bez stavebního rozšiřování. 

Změna č. 1b ÚP Litovle nadřazenou územně plánovací dokumentaci respektuje. 

V aktualizované ZÚR OK je orientačně zakresleno směrování významných rozvojových ploch pro 
podnikání nadmístního významu (v Litovli se jedná o lokalitu průmyslové výroby Víska). Platný ÚP 
Litovle navrhuje rozvoj průmyslové výroby na plochách jižně Chořelic u přeložky silnice II/635, ve 
Vísce je průmyslová zóna stabilizovaná a její rozvoj severním směrem by měl negativní dopad na 
zástavbu Vísky. V další aktualizaci ZÚR OK je třeba zajistit reakci na platný ÚP města. 
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B.1.2 Koordinace řešení se sousedními obcemi 

Řešení změny č. 1b ÚP Litovle nemá vliv na ÚP sousedních obcí, koordinace není nutná. 
 

B.2 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVU 

NÁVRHU 
Změna č. 1b ÚP Litovle je zpracována na základě schváleného zadání z r. 2013. V zadání nebylo 
požadováno vyhodnocení vlivů řešení na ŽP. 

Vzhledem k časovému odstupu od vydání ÚP Litovle bylo nutno 

• upravit hranici zastavěného území dle nového mapového podkladu DKM (respektovat v mezičase 
realizované stavby), mapový podklad pro změnu ÚP nebyl zaměněn za nový s ohledem na značné 
odlišnosti v kresbě a následnou potřebu upravit veškerá digitální data ÚP, toto bude předmětem 
aktualizace ÚP za 4 roky, 

• posoudit nové požadavky podnikatelských subjektů a veřejnosti, shromážděné pořizovatelem 
dokumentace. 

V rozpracovanosti návrhu Změny č. 1b ÚP Litovle proběhlo více pracovních schůzek a jednání, a to 
s představiteli města a členy pracovní skupiny i s pořizovatelem. Převážně byly závěry z těchto jednání 
do návrhu Změny č. 1b ÚP zapracovány, některé byly s ohledem na koncepci řešení upraveny (např. 
komunikační napojení koupaliště). Zde bylo následně řešení prověřeno územní studií a územní studie 
do Změny č.1b ÚP Litovel zapracována. V lokalitě Pavlínka je navrženo prosté křížení místních 
komunikací, v rámci navržených ploch veřejných prostranství může být pro zpomalení provozu vložena 
okružní křižovatka. 

Řešení Změny č. 1b ÚP Litovle byla projednáno dle platné legislativy a upraveno dle závěrů z tohoto 
projednání (viz pokyny pořizovatele dokumentace pro úpravu návrhu Z1b ÚP Litovle a pokyny plynoucí 
z veřejného projednání). 

Zadání a pokyny pro úpravu Změny č. 1b ÚP Litovle byly splněny následovně: 
 

 Podatel pozemek 
parc.č., 
lokalita 

katastrální 
území 

požadovaná změna navržený pokyn 

1. Jiří Klein, 
Myslechovice  

281/2 Myslechovice drobná výroba respektováno na 
části parcely 281/1, 
podmíněno tím, že 
budou splněny 
podmínky pro okolní 
chráněné prostory 
(hluk, prašnost, 
dopravní zátěž) 

2. Jiří Čamek, 
Litovel 

st.275/1, 
st.275/3 

Litovel zrušit nutnost 
regulačního plánu 

RP byl vypuštěn 

3. Jana Smitalová, 
Myslechovice  

34/6, 34/8, 
34/13 

(pozn.: 
pozemky jsou 
ve vl. města) 

Myslechovice zahrada respektováno 

4. Pavel Obrátil, 
Myslechovice 

61/8 Myslechovice bydlení respektováno, 
podmíněno 
zajištěním příjezdu 
k lokalitě 
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5. Vaněk Vladimír, 
Myslechovice 

30/1, 30/9 Myslechovice bydlení respektováno, 
podmíněno 
zpevněním 
příjezdové kom. 
a vybudováním IS 
v případě výstavby 
více objektů  

6. Přidal Jiří, 
Přáslavice 

SENGOKLIMA 
s.r.o. Olomouc 

430, 38/2 Chudobín bydlení prověřeno, pozemek 
38/2 ponechán 
v návrhu veřejného 
prostranství 

7. Milan Nakládal, 
Víska 

481/10 Litovel bydlení respektováno 

8. PhDr. Hubáček 
Josef, Litovel 

556 Savín rekreace respektováno 

9. Janáčkovi 
Helena a Josef, 
Litovel 

st.2832, 481/1 Litovel bydlení, 

zrušit nutnost 
regulačního plánu  

respektováno 

10. Kamil Zavadil, 
Litovel 

484/3, st.229/2 Litovel bydlení, 

zrušit nutnost 
regulačního plánu 

zakresleno jako 
součást stab. plochy 
smíšené (u Hvězdy) 

11. Skácelová 
Monika, Litovel 

776/22 Litovel bydlení neakceptováno 

12. Peřina Jindřich, 
Myslechovice 

294/7 Savín agroturistika/rekreace respektováno 

13. Krsek Zdeněk, 
Litovel 

st. 580/1, 
415/3, 415/10 

Litovel zrušit nutnost 
regulačního plánu; zrušit 
návrh přestavbového 
území 

RP vypuštěn, PÚ 
zrušeno 

14. Vitoul Jan, Nová 
Ves 

15/1, 15/2, 12, 
341 

Nová Ves 
u Litovle 

podnikání (sklady) respektováno 
a plošně omezeno, 
podmíněno tím, že 
sklady nebudou mít 
negativní dopad na 
chráněné prostory 
okolních RD (hluk, 
prašnost, dopravní 
zátěž) 

15. Město Litovel 125/2 Litovel sportoviště aktualizován stav, 
upraven návrh 

16. České dráhy a.s. 
Praha 

687, 1688/3 Litovel občanská vybavenost 
(dopravní terminál) 

změněno dle pokynů 
pořizovatele 

17. Zdenka a Jiří 
Bradovi, Litovel 

1396 Litovel bydlení neakceptováno 
z důvodu 
průchodnosti území 

18. Vladimír Sapara, 
Litovel 

299/2, 300/3 Litovel přeřešit navržené 
přemostění Moravy na 
Pavlínce, včetně 
navazující komunikace 
směrem na Pavlínku 

řešeno dle 
rozhodnutí pracovní 
komise města, 
upraveno dle 
realizované 
zástavby, možná 
varianta okružní 
křižovatky 
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19. Občanské 
sdružení NAŠE 
ZDRAVÍ 

 Litovel přeřešit místní koncepci 
dopravy města 

prověřeno 

20. Petr Váňa, 
Litovel 

 Litovel, Chořelice přeřešit místní koncepci 
dopravy v oblasti 
Olomoucké ulice v Litovli 

respektováno 

21. Jaroslav Hatoň, 
ml. 

1537/19 Litovel prověřit hranici zast. 
území v souvislosti 
s výst. skladu nářadí 

hranice ZÚ byla 
upravena 

22 změna plyne 
z textu zadání 

721/1 Litovel prověřit změnu plochy 
pro sport 

řešeno SO.2 

23 změna dle 
požadavků 
města 

543 Litovel zohlednit stav v území změna OV na OK 

24 změna plyne 
z textu zadání 

68, 218, 219/1, 
355/3 

Rozvadovice mlýn na Šargouně řešeno RS místo VZ, 
Sx 

25 p. Havlíček 9/7, 85/2 Víska návrh bydlení respektováno 

26 změna dle 
požadavků 
města 

lokalita Pinda 

330 

Savín legalizovat stav není v zastavěném 
území, zakresleno 
jako návrh 

27 změna je 
upřesněním 
řešení ÚP  

 Nová Ves návrh rekreace v lomu zpřesněno využití 
(OS změněno na RS) 

28 změna dle 
požadavku 
vlastníka poz. 
1501 

1501, 1498/1 Litovel návrh ploch rekreace – 
zahrádkářské lokality 

řešeno pro celý 
prostor u sila, vč. 
1498/1  

29 změna dle 
požadavků 
města 

lokalita u 
sladovny 

Litovel vypustit přestavbové 
území 

respektováno 

30 změna plynoucí 
ze zrušení 
požadavku na 
RP 

východní část 
Staroměstského 
náměstí 

Litovel zpřesnění využití ploch - 
plochy smíšené obytné 
stav a návrh 

návrh zajistí 
urbanistické uzavření 
zástavby náměstí 

 
V návrhu změn č. Z1b ÚP Litovel byly v textové části řešení upraveny 

▪ podmínky pro využití ploch bydlení hromadného (změna regulativů u podmíněně přípustných 
staveb) 

▪ podmínky pro využití ploch bydlení individuálního (změna regulativů u podmíněně přípustných 
staveb) 

▪ podmínky pro využití ploch občanské vybavenosti (doplněny plochy komerční občanské 
vybavenosti bez specifikace – v prostoru u železniční stanice Litovel,kde vznikne dopravní 
terminál) 

▪ byl zpřesněn text kapitoly „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování“ 

▪ etapizace byla v ÚP Litovle zrušena. 
 
V návrhu změn č. Z1b ÚP Litovel byly v grafické části upraveny dílčí změny 

▪ č. 1 – změna výměry plochy pro drobnou výrobu v k.ú. Myslechovice (zmenšení) 
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▪ č. 7 - rozšíření ploch pro výstavbu RD u železnice v Litovli dle požadavků objednatele 
dokumentace 

▪ č. 16 – změna stabilizovaných ploch pro železniční dopravu na plochy pro komerční občanské 
vybavení bez specifikace 

▪ č. 24 – zpřesnění způsobu využití stávajících objektů mlýna Šargoun (specifická rekreace 
s možností chovu koní) 

 
V odůvodnění změn č. Z1b ÚP Litovel byly v textové části upraveny 

▪ texty, související s požadovanou úpravou řešení změny č. 1b ÚP Litovel 

▪ kapitola odůvodnění záboru ZPF 
 
V odůvodnění změn č. Z1b ÚP Litovel byly v grafické části upraveny 

▪ dílčí změny viz řešení 
 
Po veřejném projednání návrhu Změny č.1b ÚP Litovel byly v textové a grafické části upraveny dílčí 
změny 

▪ č. 20 – ulice Javoříčská (dopravní napojení koupaliště a řešení okolních ploch) – bylo zapracováno 
řešení dle územní studie Litovel – Dolní luka z října 2014, arch.Ondřej Tuček, 

▪ č. 22 – ulice Uničovská – změna z ploch občanského vybavení komerčního na plochy smíšené 
obytné. 

 

B.3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, 
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, 
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

B.3.1 Širší vztahy 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na základní koncepci řešení ÚP, vycházející z širších vztahů daného 
území. 

B.3.2 Urbanistická koncepce 

B.3.2.1 Koncepce řešení rozvoje města Litovle: 

▪ Dle schváleného zadání Změny č. 1b ÚP Litovel byla nejdříve aktualizována hranice zastavěného 
území města a to na základě nového mapového podkladu, do zastavěného území byly zahrnuty 
nové stavby zapsané v katastru nemovitostí a související parcely. 

▪ Dále byly, pokud to nenarušilo základní koncepci řešení ÚP, zohledněny požadavky a záměry 
právnických a fyzických osob na rozšíření nebo úpravu zastavitelných ploch. Rozšíření 
nepředstavuje v jednotlivých sídlech nepřiměřený rozvoj, nemá dopad na demografický 
a hospodářský vývoj, nemá podstatný vliv na limity využití území ani kapacitu veřejné 
infrastruktury. Nové zastavitelné plochy jsou řešeny v návaznosti na zastavěné území, zachovávají 
kompaktní tvar sídel a nemají vliv na krajinný ráz. 

▪ Bylo prověřeno stanovené pořadí změn v území (etapizace). Vzhledem k požadavkům objednatele 
byla etapizace ploch změn vypuštěna. Ponechány byly pouze územní rezervy. 
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▪ Byla prověřena přestavbová území stanovená platným územním plánem, z návrhu ÚP byla 
Změnou č. 1b ÚP vyloučena potřeba přestavbového území v jihovýchodní části Staroměstského 
náměstí a u sladovny. 

▪ Změna č. 1b ÚP Litovel je dle schváleného zadání řešena tak, aby rozvoj směřoval ke zlepšení 
životního prostředí, veřejné infrastruktury a ochraně hodnot v území. Proto byla znovu 
posuzována koncepce řešení dopravy ve městě a dopravní řešení upraveno včetně řešení 
cyklistické dopravy. Úprava se týká řešení místních komunikací a je popsána v kapitole B.3.4 
Dopravní řešení. Principielně je sledováno co možná nejšetrnější propojení místních komunikací ve 
východní části města tak, aby nebyla místní automobilovou dopravou zatěžována ulice Dukelská 
v centru města. Přitom je propojení doplněno zpomalovacími prvky (kruhové objezdy) 
a předpokládá se, že automobilová doprava bude omezena i dopravním značením, což územní 
plán ani jeho změna řešit nemohou. Cyklistická doprava je řešena na základě Studie cyklistické 
dopravy pro město Litovel ze září 2013, závěry studie jsou do ÚP převzaty v rozsahu podrobnosti, 
možné pro územní plán. 

▪ Změna č. 1b ÚP Litovel, pokud respektuje nové požadavky na vymezení zastavitelných ploch, se 
nemůže zcela vyhnout území, postiženému záplavami. Záplavami je v současné době postiženo 
celé město a v ÚP jsou řešena opatření k omezení záplav, kterých se změna č.1 ÚP nedotýká, tedy 
toto řešení respektuje. 

▪ Změnou č. 1b ÚP Litovel byly prověřeny stanovené výstupy územních studií z platného územního 
plánu, upřesňující využití navržených zastavitelných ploch. Bylo zjištěno, že je rozpracována pouze 
Územní studie Chudobín. Ponecháno dle platného ÚP. 

▪ Změnou č. 1b ÚP Litovel byl prověřen stanovený výstup regulačního plánu (dále RP), vyplývající 
z platného územního plánu (Staroměstské náměstí). Objekty v jihovýchodní části náměstí již byly 
přestavěny a byl zde realizován kruhový objezd, řešící dopravní závadu. Přestavby bohužel nelze 
hodnotit kladně. Kruhový objezd je ve svém středu vyvýšen, což je v prostoru náměstí 
jednoznačně nevhodné a prostor je tím narušen. Také s ohledem na skutečnost, že na území 
náměstí je zpracována studie parkových úprav u kostela, byl požadavek na zpracování RP 
vypuštěn. V severovýchodní části je třeba náměstí stavebně uzavřít - asanovanou zástavbu 
nahradit (otevření náměstí ve směru k sídlištní zástavbě je urbanisticky nepřijatelné). 

▪ Změnou č. 1b ÚP Litovel bylo prověřeno využití plochy v ul. Uničovské u sladovny, v platném ÚP 
navržená plocha pro tělovýchovu a sport byla navržena k využití pro komerční občanskou 
vybavenost (obchod, služby). Po veřejném projednání změny byla plocha na základě požadavku 
vlastníka zakreslena jako smíšená obytná. Platí, že chráněné prostory mohou být situovány pouze 
při splnění hlukových limitů. 

▪ Plocha mlýna na Šargouně byla vzhledem k současnému využití zakreslena jako stabilizovaná 
plocha pro specifickou rekreaci (s chovem koní). 

▪ Požadavek zadání, aby nevyužité zastavitelné plochy byly prověřeny ze současných hledisek 
potřebnosti, střetů s limity využití území a rozsahu a na základě tohoto prověření byly tyto plochy 
upraveny či úplně vyloučeny z územního plánu je požadavkem nad rámec řešení změny, měl by 
být řešen po vyhodnocení využívání území po 4 letech platnosti ÚP. 

Rozvoj města je stále výrazně limitován: 

▪ přírodními podmínkami (CHKO LP, CHOPAV Kvartér řeky Moravy, niva řeky Moravy a její 
záplavové území, vodní zdroje), 

▪ bariérami v území (dopravní trasy, trasy inženýrských sítí a technických děl), 

▪ vyloučením možnosti intenzifikace zástavby historického jádra a ploch převažující individuální 
obytné zástavby. 
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Základem koncepce územního plánu a jeho navržených změn je: 

▪ respektování původní urbanistické struktury a charakteru zástavby města, zejména jeho historické 
části – zklidnění prostoru náměstí Přemysla Otakara, postupná regenerace prostoru 
Staroměstského náměstí, úprava prostoru kolem ulice Palackého, 

▪ řešení protipovodňové ochrany zástavby Litovle vybudováním severního odlehčovacího koryta 
a systému ohrázování a spojení tohoto řešení s řešením budoucí přeložky silnice II/447 (hráz), 

▪ přeložení silnice II/635 ze zastavěného území města jižním směrem s odlehčením stávající okružní 
křižovatky Olomoucká – Svatoplukova a výhledové přeložení silnice II/449 západním směrem 
podél navrženého ohrázování – odvedení zatěžující tranzitní a části vnitroměstské, zejména 
nákladní dopravy z ulice Dukelské a Žerotínovy, revitalizace Dukelské (městská třída), 

▪ doplnění a úprava vedení městských komunikací tak, aby zajistily lokální spojení severojižním 
směrem ve východní části města a západovýchodním směrem ve střední části města (dopravní 
skelet místních komunikací neumožňuje mezi čtvrtěmi města racionální spojení pro osobní 
automobilovou dopravu, spojení jsou vedena závlekem přes historické jádro nebo přetíženou ulicí 
Dukelskou, 

▪ řešení přiměřených rozvojových ploch pro jednotlivé funkce, zejména jižně a severně stávající 
zástavby Litovle, 

▪ řešení vesnického osídlení jako samostatných svébytných celků, 

▪ řešení technické vybavenosti (chybějících inženýrských sítí ve stávající zástavbě a jejich rozšíření 
do rozvojových ploch), 

▪ řešení nezastavitelného území s respektováním ochrany přírody (výhledová přeložka silnice II/449 
je přes území CHKO LP vedena podél protipovodňových hrází a nad územím navržených mokřadů 
západně Hvězdy je navržena estakáda). 

Změna č. 1b ÚP Litovel je zpracována na základě schváleného zadání, v němž není stanoveno 
návrhové období. ÚP bude aktualizován v časových intervalech daných stavebním zákonem 
č.183/2006 Sb. v pozdějším znění. 

Koncepci rozvoje je však nutno založit na poměrně dlouhý časový úsek, i když nebude v dohledné 
době naplněna. Jen tak je možno v budoucnosti na založené řešení bezkolizně navázat, zejména 
v řešení základních urbanistických problémů a dopravního skeletu. Není podstatné, že veškeré 
disponibilní plochy se nevyčerpají, podstatná je možnost řízení a regulace zástavby ve smyslu 
navržené nadčasové koncepce - zajištění nezastavitelnosti koridorů. 

Navržená koncepce řešení územního plánu města a jeho změny č.1 (rozvojové plochy) není v zásadě 
v kolizi s plánem péče o CHKO Litovelské Pomoraví. V době zpracování platného ÚP byly rozporné 
pohledy na dopravní řešení, v roce 2008 ale byla vydána dokumentace ZÚR Olomouckého kraje: 
silnice II/449 (Rýmařov) – Uničov – Litovel – Unčovice je touto dokumentací vyhodnocena jako 
významný tah nadregionálního významu a západně města Litovle je pro ni držen nezastavitelný 
dopravní koridor. 

Přeložky silnic II/449 západně města a II/447 severně města jsou spojeny s řešením 
protipovodňových opatření – ohrázování, které bylo převzato z dokumentace pro územní řízení na 
I. etapu protipovodňových opatření (VALBEK Liberec, září 2008) a upraveno dle novějších podkladů ze 
září 2010. Změnou č.1 ÚP Litovle je toto řešení respektováno. 



Číslo 
plochy

Počet RD (cca)
Počet bytů 

(cca)
Počet obyvatel 

(cca)

kód využití Bx Rx Ox Sx Vx Tx Dx 1BJ/m2 v pozn. 1BJ/m2 v pozn. 3 ob./BJ

Z 36 OK.1, 4
občan.vybavení - vzdělání, výchova, 
kultura  1 516   

Z 38 RS plochy rekreace specifické 12 163    
Z 38a OS občan. vybavení - tělovýchova a sport 45 342
Z 39 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 1 642   
Z 62 BI bydlení individuální v RD 4 087 4 12
Z 63 BI bydlení individuální v RD 8 171 8 25
Z 84 RS plochy rekreace specifické 21 829
Z 98 VD plochy drobné výroby 10 067

Z 99 BI bydlení individuální v RD 3 410 2 7
Z 100 RI plochy staveb pro rodinnou rekreaci 8 963
Z 101 RS plochy rekreace specifické 2 578
Z 102 VD plochy drobné výroby 1 304
Z 103 DS plochy dopravy 7 461
Z 104 BI bydlení individuální v RD 1 773 2 7
Z 105 RS plochy rekreace specifické 3 912
Z 106 RZ plochy rekreace - zahrádkářské lokality 14 191
Z 107 OK plochy komerčního obč. vybavení 5 245

Celkem 636 380 41 807 191 211 236 002 574 193 69 034 367 477 405 361 2297

Celkem všechny návrhové plochy

červeně označené údaje byly upraveny v rámci Změny 1b

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP LITOVEL

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

2 116 104
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B.3.2.2 Obyvatelstvo 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na vývoj počtu obyvatel města, který byl v dosud platném ÚP 
orientačně stanoven na 11 250 pro celé správní území města. 

B.3.2.3 Plochy bydlení a plochy smíšené obytné ostatní 

Změna č. 1b ÚP Litovel vymezuje nové plochy pro bydlení v souladu se schváleným zadáním: 

 Městské osídlení 

Litovel, Chořelice, Nasobůrky 

Výstavba rodinných domů je směrována do ploch východně Litovle, částečně do Chořelic a do 
Nasobůrek. 

Změnou č. 1b je 

▪ dílčí změnou č. 7 navržena dostavba v lokalitě u Moravy mezi ulicemi Dukelskou a Zahradní. 

 Venkovské osídlení 

Chudobín 

Změnou č. 1b je 

▪ dílčí změnou č. 6 umožněna výstavba rodinného domu na parcele parc.č. 430 a to v prostoru 
původní zástavby parc.č. 41/2,3. Důvodem je potřeba upravit dopravně závadnou křižovatku 
v sousedství, na níž není dostatečný rozhled. 

Myslechovice 

Změnou č. 1b jsou 

▪ dílčí změnou č. 4 a 5 plošně rozšířeny dvě návrhové lokality pro výstavbu rodinných domů 
vzhledem k možnosti realizovat ve venkovském sídle zástavbu s nadstandardní velikostí parcel. 
V případě výstavby více objektů je realizace podmíněna řešením zpevněné příjezdové komunikace 
a vybudováním inženýrských sítí. 

Víska u Litovle 

Změnou č. 1b je 

▪ umožněna oboustranná zástavba stávající jednostranně obestavěné ulice v lokalitě U Moravy. 

B.3.2.4 Občanské vybavení komerční 

▪ dílčí změnou č. 16 je v prostoru dopravního terminálu u železniční stanice Litovel navržena plocha 
komerční občanské vybavenosti bez specifikace. 
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B.3.2.5 Výroba a skladové hospodářství 

B.3.2.5.1 Průmysl a stavebnictví 

 Průmyslová výroba 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.2.5.2 Drobná a řemeslná výroba, služby: 

Myslechovice 

Změnou č. 1b je 

▪ dílčí změnou č. 1 navržena plocha pro drobnou výrobu v Myslechovicích tak, aby byla pohledově 
uzavřena zástavba kolem místní komunikace od návsi východním směrem, 

Nová Ves 

Změnou č. 1b je 

▪ dílčí změnou č. 14 umožněna výstavba nekapacitních skladů na části parcel v sousedství 
stávajícího RD parc.č. 16. Výstavba skladů je podmíněna tím, že hlukem, prašností a intenzitou 
dopravy nebude negativně ovlivňovat okolní stávající zástavbu RD (chráněné prostory). 

B.3.2.5.3 Zemědělská výroba a lesní hospodářství 

 Zemědělská výroba 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

 Lesní hospodářství 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.2.6 Rekreace, cestovní ruch 

V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro rozvoj především těchto forem rekreace: 

pěší turistika 
cykloturistika 
koupání a vodní sporty 
agroturistika 

B.3.2.6.1 Pěší turistika 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.2.6.2 Cykloturistika 

Hlavní páteřní regionální trasa - Moravská cyklistická stezka - vede od Zábřehu přes Litovel do 
Olomouce, na ni navazují odbočné regionální i lokální trasy. 

Řešené území Litovle má pro rozvoj cykloturistického ruchu dobré předpoklady a proto je postupně síť 
cyklotras a cyklostezek doplňována. Na síti cykloturistických tras je třeba zřídit místa vhodných 
odpočívek se sociálním vybavením a případnými službami a vhodnými informačními ukazateli navázat 
veškeré aktivity, které mohou poskytovat okolní obce. Schéma stavových a návrhových cyklistických 
tras ve městě je přiloženo k textu - viz kapitola B.3.4 Dopravní řešení. 

B.3.2.6.3 Vodní turistika 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 
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B.3.2.6.4 Koupání a vodní sporty 

Litovel 

▪ koupaliště v Litovli, areál v Nové Vsi a vodní plocha po těžbě štěrkopísku u Nákla. Stávající areál 
koupaliště v Litovli je v ÚP rozšířen o další rekreační plochy s možností doprovodných sportů. 
Propojením koupaliště s vodáckou základnou získá Litovel rozsáhlý přírodní komplex zaměřený na 
sportovně-rekreační vyžití místních obyvatel i návštěvníků s možností široké nabídky relaxace od 
dubna do října. 

Změnou č. 1b ÚP Litovel a to dílčí změnou č. 20 je řešen nový příjezd ke koupališti v Litovli. Změna je 
řešena na základě zpracované územní studie. 

Nová Ves 

▪ u přírodního jezera (vodní plocha po těžbě kamene) je navrženo vybudování letního rekreačního 
areálu. Dílčí změnou č. 27 došlo pouze k upřesnění záměru a jeho zakreslení jako ploch rekreace 
specifické, nikoliv jako ploch pro tělovýchovu a sport. 

B.3.2.6.5 Agroturistika a rekreace specifická 

Patří mezi perspektivní způsob rozvoje turistiky v oblasti. Obnova rodinných farem může nastartovat 
návrat tohoto způsobu relaxace zejména návštěvníků z měst (podle pamětníků byla za l. republiky tato 
forma letní dovolené v kraji rozšířená). 

Změnou č. 1b ÚP Litovel, dílčí změnou č. 12 je pro agroturistiku (rekreace specifická) nově vymezena 
plocha v k.ú. Savín při účelové komunikaci do Nové Vsi. 

Dílčí změnou č. 24 je zpřesněno současné využití části areálu mlýna Šargoun (rekreace specifická 
spojená s chovem koní). 

Dílčí změnou č. 26 je legalizován stávající rekreační areál na ploše lesa Na Pindě. Komunikační 
napojení areálu je třeba upravit tak, aby nekomplikovalo křižovatku silnic II. a III. třídy. 

B.3.2.6.6 Individuální rekreace 

Změnou č. 1b ÚP Litovel, dílčí změnou č. 8 je pro výstavbu chat (rekreace rodinná) nově vymezena 
plocha v k.ú. Savín, jedná se o rozšíření stávající lokality západně zástavby Savína. Dále je dílčí 
změnou č. 28 navržena plocha rekreace – zahrádkářská lokalita u sila v Litovli. 

B.3.2.7 Sídelní zeleň 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.3 Veřejná vybavenost - občanské vybavení, služby 

B.3.3.1 Výchozí údaje 

Návrhový počet obyvatel dle platného ÚP: 11250. Chybějící městské a nadměstské občanské vybavení 
je dostupné v Olomouci. 

B.3.3.2 Vzdělání a výchova 

Školství 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.3.3 Zařízení sociální péče a zdravotnictví 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 
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B.3.3.4 Zařízení kulturní a osvětová 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.3.5 Zařízení veřejné správy 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.3.6 Zařízení obchodní sítě, ubytování a stravování, služby nevýrobního charakteru 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky s výjimkou nově situovaných ploch pro 
individuální a specifickou rekreaci, což bylo popsáno v kapitole B.3.2.7. 

Dále byly v rámci dílčích změn (č. 23) zakresleny plochy komerční vybavenosti malého rozsahu jako 
upřesnění současného nebo budoucího využití území. 

B.3.3.7 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Litovel 

Změnou č. 1b ÚP Litovel je 

▪ dílčí změnou č. 20 zpřesněno vymezení plochy pro tělovýchovu a sport u koupaliště v lokalitě Dolní 
luka, 

▪ dílčí změnou č. 22 změněn návrh ploch pro tělovýchovu a sport u Sladovny na návrh ploch 
smíšených obytných. 

Nová Ves 

Změnou č. 1b ÚP Litovel je 

▪ u přírodního jezera v Nové Vsi dílčí změnou č. 27 upřesněn záměr na využití návrhových ploch pro 
rekreaci specifickou, nikoliv pro tělovýchovu a sport. 

B.3.4 Dopravní řešení 

B.3.4.1 Silniční síť 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. Vzhledem k tomu, že musí být 
respektována nadřazená územně plánovací dokumentace (ZÚR PK), zůstává přeložka silnice II/449 
západně zástavby Litovle územní rezervou. S ohledem na nákladnost stavby nelze její realizaci 
v dohledné době předpokládat. 

B.3.4.2 Místní komunikace 

Dle platného ÚP platí: 

stávající místní komunikace budou upravovány ve funkční skupině C nebo ve funkční podskupině D1 
se smíšeným provozem pěších a motoristů. Dopravní prostor stávajících místních komunikací je 
omezen stabilizovanou zástavbou a parcelací pozemků v soukromém vlastnictví, z těchto faktorů 
vyplývá pak omezená možnost úpravy komunikací dle funkční třídy a typu. 

Je nutno dodržet volná rozhledová pole v křižovatkách z důvodu bezpečnosti dopravy i pěších 
obyvatel. Všechna opatření směřovat ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu po místních 
komunikacích, což musí být cílem obce. 

Ulice Zahradní a Králova, které křižují těleso železniční tratě budou přerušeny. Nechráněné přejezdy 
jsou nebezpečné, těleso tratě je v násypu a řidiči nemají patřičný rozhled při přejezdu kolejí. 
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Zadání změny č. 1b ÚP Litovel požaduje prověřit koncepci dopravního řešení města Litovel, zejména: 

▪ řešení přemostění řeky Moravy na Pavlínce – dílčí změna označena číslem 18 

▪ návrh místní komunikace z Olomouckého předměstí přes navrženou okružní křižovatku do ul. 
Bezručova – dílčí změna označena číslem 19 

▪ prodloužení ulice Frištenského do Chořelic - dílčí změna označena číslem 19a 

▪ ulice Javoříčská ke koupališti - dílčí změna označena číslem 20 

Případná změna koncepce dopravy si vyžádá vyhodnocení zdravotních rizik plynoucích pro 
obyvatelstvo, resp. posouzení ohrožení veřejného zdraví či ovlivnění zdravých životních podmínek 
(požadavek orgánu ochrany veřejného zdraví). 

Změna č. 1b ÚP Litovel: 

dílčí změna 18 – v rámci dopravního řešení lokality Pavlínka byly v rozpracovanosti návrhu změny č.1 
ÚP Litovel posouzeny varianty: 

a) ponechání současného stavu – průjezd lokalitou Pavlínka je veden pouze stávající ulicí Pavlínka 
(jedná se o místní automobilové spojení se zákazem vjezdu kamionů), z níž odbočují 
komunikace do zástavby RD. Vzhledem k nevyhovujícímu přemostění Moravy se nadále počítá 
s novým mostem, 

b) úprava řešení platného ÚP - doprava je vedena novou místní komunikací, vycházející z nového 
přemostění Moravy, je dále vedena přes kruhový objezd (ten dopravu zpomaluje a umožňuje 
směrově napojit okolní obslužné komunikace) a pokračuje severním směrem s tím, že 
respektuje okolní zástavbu a pokud možno i novu parcelaci. 

Z předložených variant byla komisí města vyhodnocena jako vhodnější varianta b). 

dílčí změna 19 – místní komunikace, navržená severozápadně zástavby Chořelic podél ploch pro 
průmyslovou výrobu a zaústěná do ulice Olomoucké přes proluku parc.č. 1336 k.ú. Litovel bude nově 
zaústěna do kruhového objezdu Olomoucká, Palackého, Svatoplukova. Toto řešení vychází 
z dokumentace Okružní křižovatka, zpracované firmou Dopravní stavby, projekce s.r.o. Olomouc 
v únoru 2005. Okružní křižovatku bude nutno upravit, včetně obousměrného výjezdu směrem na 
východ (s využitím parcely parc.č. 1328 k.ú. Litovel) a navazující komunikaci rozšířit na úkor 
parkoviště parc.č. 66/2 a ploch výroby parc.č. 65/4, 66/8 až po objekt parc.č. 146, vše k.ú. Chořelice. 
Na záměr je třeba zpracovat projektovou dokumentaci, která zohlední i to, že kolem komunikace je 
třeba vést pěší trasu a cyklostezku. Prostor mezi nově navrženou komunikací a hřištěm v Chořelicích 
bude využit jako veřejné prostranství se zelení, na vhodných plochách budou dle podrobnější 
dokumentace doplněna parkovací místa. V podrobnější dokumentaci bude vyřešen nový vjezd do 
ploch drobné výroby parc.č. 27/1,2 k.ú. Chořelice a zklidnění dopravy na komunikaci parč.č. 1601/1 
k.ú. Litovel. 

dílčí změna 19a – navržené prodloužení ulice Frištenského do Chořelic je dílčí změnou č.19 vypuštěno 
a nahrazeno plochou veřejného prostranství. 

dílčí změna 20 – řešení prostoru při ulici Javoříčské s příjezdem ke koupališti je převzato ze 
zpracované územní studie. Dle územní studie jsou respektovány oba železniční přejezdy do lokality 
Dolní luka, které budou upraveny. Nová trasa místní komunikace ke koupališti je řešena prodloužením 
ulice Javoříčské. Kolem náhonu je ponechána obsluha území vodácké základny a zástavby v lokalitě 
Komárov. Mezi vodáckou základnou a koupalištěm je ponecháno pouze pěší a cyklistické spojení. 
V severojižním směru je navrženo zprůchodnění území podél železniční trati. 

Dílčí změny ve vedení místních komunikací nejsou změnou základní koncepce řešení dopravy dle 
dosud platného ÚP Litovel. Řešení silniční sítě je ponecháno beze změny a navržené přeložky silnic 
jsou podmínkou pro zlepšení životního prostředí v sousedství jejich stávajících tras. 
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B.3.4.3 Pěší trasy 

Dle platného ÚP platí: 

dobudování chodníků pro pěší podél silnic v průjezdních úsecích Litovle a v místních částech je nutné 
z důvodu bezpečnosti dopravy a chodců. Chodníky jsou a budou realizovány na pozemku silnice nebo 
na veřejném prostranství. Litovlí, Chořelicemi a Nasobůrkami jsou navrženy tranzitní pěší trasy ulicemi 
s vyústěním ve volné krajině a s návazností na značenou turistickou trasu a síť cyklotras. Ve městě 
pak zavedou turisty k památkám města a turisticky atraktivním místům. V zástavbě jsou vedeny 
ulicemi a navazují na stávající chodníky vedené kolem historického jádra města Litovle. 

Změna č. 1b ÚP Litovel řeší: 

oddělení pěší trasy ke koupališti s přemostěním ramene Moravy do prostoru hromadné rekreace od 
místní komunikace, vedoucí ke koupališti - trasa je důležitá z důvodu bezpečnosti chodců, kterých 
v letní sezóně směřuje do lokality velké množství a jedná se zejména o děti a mládež. Proto je změnou 
upraveno vedení místní komunikace ke koupališti v poloze vzdálenější od náhonu. 

B.3.4.4 Cykloturistické trasy a cyklostezky 

Dle platného ÚP platí: 

Je navrženo doplnění stávajících značených cyklotras po stávajících účelových komunikacích. Důvodem 
je snaha o jejich zaokruhování a o propojení všech místních částí Litovle mimo silnice. 

V současné době prochází řešeným územím dálková cyklistická trasa „Moravská stezka“ vedená pod 
č. 51, jejíž průběh Moravou je: 

Polské hranice, Jeseník, Mohelnice, Litovel, Olomouc, Tovačov, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín, 
Břeclav, Mikulov, Rakouské hranice. 

Z Litovle je značena regionální trasa č. 511 s průběhem Litovel, Červenka, Uničov, Sovinec, Rýmařov. 

Na dálkovou trasu jsou navázány místní cyklotrasy a cyklostezky, a to č. 6033 Čechy pod Kosířem - 
Náměšť na Hané - Myslechovice - Chudobín - Nové Zámky a č. 6056 Sedlisko - Náklo - Unčovice - 
Březové – Litovel a  č. 6243 Litovel – Víska – Sobášov. 

Cyklostezka je již vybudována v Nasobůrkách podél silnice a navržena je mezi Litovlí a Vískou. Cílem 
budování cyklotras a cyklostezek je rozšíření cykloturistických tras a podpora turistického ruchu 
v území Litovelska. 

Změna č. 1b ÚP Litovel řeší: 

Doplnění cyklotras a cyklostezek v rozsahu, který umožňuje koncepce řešení ÚP. 

Dále je v souladu se zpracovanou Studií cyklistické dopravy, která je podkladem pro aktualizaci ÚP 
Litovle, navrženo zkvalitňovat a udržovat stávající cyklistickou infrastrukturu. To se týká zejména 
páteřní městské cyklotrasy, která vede z jihu od místního hřbitova po Olomoucké ulici, dále ulicí 
Palackého a ulicí 1. máje na náměstí Přemysla Otakara. Pokračuje severním směrem k ulici Gemerské 
a pak se stáčí na západ k ulici Uničovské. Kolizní bod (kruhový objezd ulic Olomoucká, Palacká 
a Svatoplukova) může být vyloučen částečným odklonem cyklotrasy východním směrem na 
navrhovanou souběžnou místní komunikaci. 
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Schéma stavových (žlutá) a návrhových (červená) cyklistických tras a stezek ve městě: 
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B.3.4.5 Doprava v klidu 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 

Změnou č. 1b ÚP Litovel jsou upřesněny polohy parkovišť v prostoru dílčích změn č. 19 (Chořelice 
u průmyslové zóny) a 20 (Dolní luka u koupaliště). 

B.3.4.6 Účelová doprava 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.4.7 Hromadná doprava 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

Vlaková doprava 

Město Litovel je obslouženo vlakovou dopravou, a to celostátní tratí č. 273 Červenka - Prostějov. 
Vlakové zastávky a stanice jsou Litovel, Litovel město, Litovel Předměstí a Myslechovice. 

Ze zhlaví železniční stanice Litovel, Předměstí je odpojena železniční trať č. 274 Litovel, Předměstí - 
Mladeč, která je používána pouze pro turistickou dopravu osob na objednávku a je provozována jako 
vlečka firmou Vápenka Vitoul. Vlaková doprava na tratích č. 273 a 274 není součástí Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje. 

Tělesa tratí jsou v území dlouhodobě stabilizována. 

Změnou č. 1b ÚP Litovel, dílčí změnou č. 16, je v železniční stanici Litovel v prostoru Nádražní ulice 
umožněno vybudování dopravního terminálu ČD. 

B.3.4.8 Dopravní  zařízení 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.4.9 Ochranná pásma, průjezdní úsek a rozhledová pole křižovatek 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na řešení této problematiky. 

B.3.4.10 Negativní účinky hluku 

Silnice 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemění koncepci řešení silniční sítě dle dosud platného ÚP. O negativních 
účincích hluku pojednává příslušná kapitola textové části ÚP Litovel. 

Chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového posouzení, které 
potvrdí splnění hlukových limitů pro chráněný prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 
Protihluková opatření budou realizována investorem stavby. 

Železnice 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemění koncepci řešení železniční dopravy dle dosud platného ÚP. 
O negativních účincích hluku pojednává příslušná kapitola textové části ÚP Litovel. 

Chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového posouzení, které 
potvrdí splnění hlukových limitů pro chráněný prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 
Protihluková opatření budou realizována investorem stavby. 

 



Územní plán Litovel Odůvodnění změny č. Z1b 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 18 

B.3.5 Vodní hospodářství 

B.3.5.1 Zásobování vodou 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 

 Akumulace vody, zásobovací řady 

 Myslechovice 

Rozvod vody po obci je řešen okruhovou soustavou, potrubí tlakové PVC 110 mm, správcem sítě je VS 
Čerlinka. Vodovodní řady budou doplněny dle potřeb zástavby řešené změnou č. 1b ÚP Litovel, dílčí 
změnou č. 5. 

 Nová Ves 

Lokalita dílčí změny č. 26 (rekreace specifická) bude zásobována vodou z vlastních studní. 

 Savín 

Lokality dílčích změn č. 8 a 12 (rekreace individuální a rekreace specifická) budou zásobovány vodou 
z vlastních studní. 

B.3.5.2 Kanalizace a čištění odpadních vod 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 

 Myslechovice 

V obci je dle platného ÚP navržena nová jednotná kanalizace. Dílčí změnou č. 5 je návrh jednotné 
kanalizace rozšířen. 

 Nová Ves 

Lokalita dílčí změny č. 26 (rekreace specifická) nebude napojena na kanalizaci (jímky na vyvážení). 

 Savín 

Lokality dílčích změn č. 8 a 12 (rekreace individuální a rekreace specifická) nebudou napojeny na 
kanalizaci (jímky na vyvážení). 

B.3.5.3 Voda v krajině 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 

B.3.5.4 Protipovodňová ochrana 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 

B.3.5.5 Stojaté vody 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 
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B.3.6 Energetika, spoje 

B.3.6.1 Zásobování plynem 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 

 Myslechovice 

V obci je dle platného ÚP proveden rozvod středotlakého plynovodu. Dílčí změnou č. 5 je navrženo 
rozšíření plynovodu. 

B.3.6.2 Zásobování teplem 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 

B.3.6.3 Zásobování elektrickou energií 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 

B.3.6.4 Spoje a spojová zařízení 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. 

B.3.7 Územní systém ekologické stability 

Změna č. 1b ÚP Litovel nemá vliv na koncepci řešení této problematiky. Bylo pouze upraveno 
trasování biokoridoru dle dílčí změny č. 26. 

B.3.8 Veřejně prospěšné stavby 

V rámci změny č. 1b ÚP Litovel byly veřejně prospěšné stavby doplněny dle potřeby řešených dílčích 
změn. 

Dále byly formálně upraveny tak, aby respektovaly platnou legislativu (a to jak textová, tak grafická 
část). Byly opraveny chyby (koridory inženýrských sítí v plochách územních rezerv byly vypuštěny). 
 

B.4 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO 

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST 

NEBYLO RESPEKTOVÁNO 
Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v pozdějším znění. Cílem návrhu změny č. 1b Územního plánu 
Litovle bylo vytvořit podle § 18 stavebního zákona č. 183/2006 v pozdějším znění takové předpoklady 
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, které spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 
Udržitelný rozvoj území, který bude Územní plán zajišťovat, bude uspokojovat potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
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Dle Rozboru udržitelného rozvoje území, který byl zpracován v rámci 1. aktualizace Územně 
analytických podkladů firmou EKOTOXA s.r.o. v r. 2010 je v Litovli nutno řešit: 

� dopravní zátěže obytných území, zejména realizací přeložky silnice II/449, v ÚP jsou 
vytvořeny územní předpoklady pro přeložení silnice II/449 (v jižní části Litovle je 
navržen koridor pro přeložku II/635 – peáž se silnicí II/449, v západní části 
Litovle je držena územní rezerva pro přeložení silnice II/449, 

� protipovodňová opatření, v ÚP jsou vytvořeny územní předpoklady pro realizaci 
protipovodňových hrází a odvedení vod severním obtokovým korytem, 

� dostavba DPS Vítězná, bez nároků na plochy v ÚP, 

� dostavba kanalizace v Litovli a místních částech, intenzifikace ČOV a opravy přečerpávacích 
stanic, v ÚP jsou vytvořeny územní předpoklady pro realizaci, 

� bezbariérové chodníky, revitalizace městské památkové zóny (komunikace, chodníky, přilehlé 
ulice, osvětlení, zeleň), v ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro realizaci (viz textová 
část a regulativy), 

� snížení energetické náročnosti budov v majetku města (MŠ Frištenského, ZŠ Slabozraká, 
Poliklinika, Radnice, Městský klub a další), v ÚP se neprojeví, 

� příprava infrastruktury pro nové plochy bydlení, v ÚP jsou vytvořeny územní 
předpoklady pro realizaci, 

� regenerace sídlišť Vítězná (dokončení), Gemerská, Novosady, K. Sedláka (parkování, 
chodníky, zeleň, mobiliář, hřiště), v ÚP jsou vytvořeny územní předpoklady pro 
doplnění uvedených ploch, 

� rozšíření průmyslové zóny Nasobůrky, včetně zajištění technické infrastruktury, v ÚP jsou 
vytvořeny územní předpoklady pro realizaci, 

� rekonstrukce Hotelu Záložna, v ÚP se neprojeví, 

� vybudovat sportovně-rekreační areál „Dolní luka ― koupaliště, autokempink, sportovní areál 
a rekreační areál Nová Ves, v ÚP jsou navrženy plochy pro rozšíření stávajících areálů 
i pro doplnění o plochy nové, 

� výstavba cyklostezek Litovel-Tři Dvory, Rozvadovice-Unčovice a Litovel-Chořelice, v ÚP jsou 
vytvořeny územní předpoklady pro realizaci, 

� rekultivace skládky Nasobůrky, vybudování kompostárny v areálu bývalé skládky Nasobůrky, 
skládka je na k.ú. Haňovice, 

� řešení případné těžby štěrkopísku v k.ú. Unčovice, těžba je navržena v rozsahu dle 
územní studie, která prověřila možnosti území, dále jsou zakresleny plochy 
územních rezerv pro těžbu po návrhovém období ÚP. 

Ve schváleném zadání změny č. 1 ÚP Litovel je uvedeno: 

Změna č.1b je změnou dílčí, nepředpokládá se zásadní změna udržitelného rozvoje území. 

Jednotlivé záměry mají za cíl změny využití ploch, na nichž se nevyskytují biotopy, jež patří mezi 
předměty ochrany Evropsky významných lokalit (EVL) nebo jež by mohly být životním prostředím 
druhů, které tvoří předměty ochrany Ptačích oblastí (PO) nebo EVL. Z uvedeného tedy vyplývá, že lze 
vyloučit významný vliv koncepce na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost EVL či PO. 
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B.5 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

B.5.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

B.5.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny územního plánu na zemědělský 
půdní fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 

• zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních 
předpisů; 

• vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění 
pozdějších právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky; 

• vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 

Jako podklad pro zpracování vyhodnocení byl použit platný územní plán, zpracovaný ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v pozdějším znění a souvisejících předpisů. 
Respektováno je společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 
horninového a půdního prostředí MŽP: „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond v územním plánu“ (červen 2011). 

B.5.1.2 Struktura zemědělského půdního fondu v území 

Beze změn oproti platnému ÚP (2012). 

B.5.1.3 Agronomická kvalita půd 

Beze změn oproti platnému ÚP (2012). 

B.5.1.4 Investice do půdy 

Beze změn oproti platnému ÚP (2012). 

B.5.1.5 Údaje o zemědělské prvovýrobě 

Beze změn oproti platnému ÚP (2012). 

B.5.1.6 Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Beze změn oproti platnému ÚP (2012). 

B.5.1.7 Hydrologické poměry a jejich ovlivnění navrženým řešením 

Beze změn oproti platnému ÚP (2012). 

B.5.1.8 Erozní ohrožení 

Beze změn oproti platnému ÚP (2012). 

B.5.1.9 Opatření k zajištění ekologické stability 

Beze změn oproti platnému ÚP (2012). 
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B.5.1.10 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Zastavitelné plochy se obecně vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území (§ 18 odst. 4 SZ), v souladu cíli a úkoly územního plánování. Jedním z úkolů 
územního plánování je ochrana nezastavěného území. 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch) 

1. Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území, především nezastavěných 
a nedostatečně využitých pozemků v současně zastavěném území obce 

V zastavěném území Litovle, Litovle - Chořelic, Myslechovic, Nové Vsi a Savína, kde je řešena změna 
č.1 ÚP Litovle, se plochy nezastavěných nebo nedostatečně využívaných pozemků prakticky 
nevyskytují. Jedná se jen o výjimky, např. v západní části města o omezené území v lokalitě Komárov, 
využívané v současné době pro zahrádkaření. Platný územní plán zde vymezuje plochy pro výstavbu 
několika rodinných domů. 

2. Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské 
půdy v zastavěném území obce 

Enklávy zemědělské půdy se v zastavěném území Litovle vyskytují v okrajových částech města Litovle: 
např. v severovýchodní části města (Pavlínka) nebo v jihozápadní části (Litovel - Nasobůrky) je 
vymezené zastavěné území nesouvislé. Proto je zde územním plánem navržena dostavba tak, aby byly 
plochy zastavěného území po dostavbě kompaktní. Nová výstavba rodinných domů v lokalitě Pavlínka 
již probíhá. 

3. Využití ploch získaných odstraněním budov a zařízení a využití stavebních proluk 

V Litovli se nevyskytují plochy nedostatečně využívaných či opuštěných výrobních areálů k přestavbě. 
Ojedinělé proluky v zástavbě jsou prakticky vyčerpány. 

4. Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny 
v dosavadní schválené dokumentaci 

Pro rozvoj bydlení a smíšenou zástavbu byly v území řešených změn určeny lokality: 

• V předchozím bodě 2. zmíněná lokalita Pavlínka pro výstavbu RD - je již cca z poloviny 
vyčerpaná 

• Litovel sever, směr Červenka – pro výstavbu RD a smíšené plochy chybí veřejná dopravní 
a technická vybavenost 

• Litovel jih – v sousedství stávající silnice II/635, plochy jsou vázány na realizaci dopravního 
řešení (obchvat silnice II/635, realizace není zatím Krajským úřadem připravována) 

• Litovel - Nasobůrky – u silnice II/635 (pro výstavbu na smíšených plochách chybí veřejná 
dopravní a technická vybavenost), dále v jižní části Nasobůrek (vymezeno pouze pro několik 
RD) 

• Myslechovice – více lokalit na okraji zástavby, zatím jsou nevyužity 

Pro rozvoj drobné výroby byly v území řešených změn určeny lokality: 

• Litovel - Nasobůrky – u silnice II/635, dosud nezastavěno 

Pro rozvoj individuální rekreace nebyly v územním plánu Litovle navrhovány žádné nové plochy. 

5. Další údaje o řešeném území, prokazující nezbytnost požadavků na odnětí zemědělské půdy 
(počet obyvatel, účelové využití p|och, navržené řešení lokalit pod.) 

Podle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit další 
zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy 
a prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

Z dlouhodobého hlediska se počet obyvatel ve městě v letech 2000 – 2008 pohyboval nad hranicí 
10 000 (10 040 – 10 121). Krize s nástupem v roce 2008 se projevila mírným poklesem obyvatel, 
zřejmě v důsledku stěhování za prací, negativně se projevila i skutečnost, že až do r. 2011 nemělo 
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město vydaný územní plán. V roce 2012 klesl počet obyvatel na 9 835, v roce 2013 ale opět začal 
růst. Jednou z priorit města je tedy dále podporovat novou výstavbu, nejen pro zastavení negativních 
demografických trendů, ale i pro zvýšení obytného standardu obyvatel. Vzhledem k tomu, že se 
zvyšuje průměrný věk obyvatel, je také třeba podporovat výstavbu bydlení pro mladé rodiny. 

Nová výstavba - zkolaudováno (ze statistiky MěÚ): 

2011:RD 16, ostatní stavby 0, výroba 0 

2012: RD 14, ostatní stavby 2, výroba 0 

2013: RD 10, ostatní stavby 4, výroba 2 

2014: RD 3, ostatní stavby 3, výroba 2 (pouze I. pololetí) 

Výstavba v Litovli nyní probíhá na jednotlivých soukromých pozemcích. Město Litovel 
žádné pozemky nevlastní, až na Pavlínku, která je ale podmíněna vybudováním další 
infrastruktury - v současné době zde nabízí město k prodeji 6 zasíťovaných pozemků. 
Kapacitní návrhové plochy dle ÚP jsou de facto pouze v Litovli a jsou zatím nedostupné, 
neboť výstavba je blokována nedostatkem investičních prostředků na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. Proto je aktivita, týkající se výstavby RD na vlastních 
pozemcích v místních částech, z pozice města podporována (Myslechovice, Víska). 

Změnou č. 1b ÚP Litovel je nový zábor ZPF navržen s ohledem na konkrétní požadavky 
vlastníků pozemků na výstavbu rodinných domů nebo objektů pro podnikání. Protože 
nejsou dosud vyčerpány všechny návrhové plochy pro výstavbu dle platného ÚP, bylo by 
logické některé stavební plochy dle platného ÚP vypustit a tím zábor ZPF nezvyšovat. To 
by ale vzhledem k tomu, že ÚP Litovel byl vydán v r. 2012, znamenalo zaplatit za 
vypuštěné stavební pozemky náhrady vlastníkům. 

V rámci Změny č. 1b ÚP Litovle dojde ke zvýšení záboru ZPF jen o 4,6 ha, ale část této plochy 
(3,5 ha) se dotýká chráněných půd I. a II. třídy ochrany. Všechny plochy záboru ZPF jsou vymezeny 
mimo zastavěné území – což ale vyplývá z Metodického pokynu MMR a MŽP, podle kterého nejsou 
návrhové plochy pro bydlení uvnitř zastavěného území jako zábor ZPF vyhodnocovány. Nedochází 
k dotčení meliorovaných ploch. 

Většina rozvojových ploch je vázána na stávající zástavbu, změnou č. 1b ÚP Litovel tedy nedojde 
k fragmentaci půdního fondu. Výjimkou je plocha R2 v katastru Savína, která je ale určena pro 
agroturistiku, její izolovaná poloha a přímá vazba na zemědělskou půdu je v tomto případě žádoucí. Je 
nutno uvést, že v dosud platném ÚP nebyly pro rekreaci vymezeny žádné plochy a pokud 
by nové plochy nebyly z hlediska záboru ZPF schváleny, nebude to pro turistický ruch 
(jako ekonomicky žádoucí aktivitu) podporou. 

Vzhledem k faktu, že větší část stávající zástavby města je situována na půdy I. a II. třídy ochrany, 
není možné dotčení chráněných půd při rozvoji zcela vyloučit. Při striktním dodržování vazby rozvoje 
na méně kvalitní půdy by docházelo k nekoncepčnímu rozvoji a negativnímu ovlivnění jiných hodnot či 
limitů. Například v území Myslechovic a Vísky se ve vazbě na zástavbu vůbec nevyskytují půdy horší 
kvality a nebylo by zde možno realizovat žádné nové záměry. 

B.5.1.10.1 Vazby na zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Litovel se dle ZÚR Olomouckého kraje nachází v rozvojové oblasti RO 1 Uničov - Litovel, 
vymezené obcemi Bělkovice – Lašťany, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Dolany, 
Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Olomouc, 
Přáslavice, Samotíšky, Tovéř, Velká Bystřice, Velký Týnec, Křelov-Břuchotín, Skrbeň, Příkazy, Náklo, 
Červenka, Haňovice, Litovel, Uničov, Šternberk, Štarnov, Horka nad Moravou, Liboš, Štěpánov, 
Slatinice. 

Litovel dále leží na rozvojové ose OS 8 mezinárodního významu Hradec Králové / Pardubice – 
Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov (železniční koridor, rychlostní silnice R35). 

Na rozvojové oblasti je třeba dle tohoto dokumentu pohlížet jako na území s preferovanou koncentrací 
antropogenních aktivit, vytvářejících hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje území. 
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury s efektivní dělbou funkcí v území. 
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V rozvojových oblastech se očekává přírůstek obyvatel (v současnosti je v Litovli cca 10 010 obyv.), 
dle platného územního plánu je potenciál správního území města odhadnut na 11 250 
obyv. 

V rozvojových oblastech se očekává vstřícný přístup dotčených orgánů při řešení umístění nových 
podnikatelských aktivit. Nové záměry budou přednostně umisťovány do proluk a ploch v návaznosti na 
zastavěná území. 

Změna č. 1b ÚP Litovel navrhuje nebo upravuje lokality záboru zemědělské půdy pro: 

- bydlení v rodinných domech (BI) 
- plochy pro rekreaci individuální a specifickou (RI, RS) 
- občanské vybavení (OK) 
- výrobu a skladování (VD) 
- dopravní infrastrukturu (DS) 
- plochy systému sídelní zeleně (ZP) 

Vedeni snahou o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, zakreslili 
projektanti návrhu Změny č. 1b ÚP Litovel lokality záboru ZPF vždy tak, aby v maximální možné míře 
bezprostředně navazovaly na zastavěné území a nevytvářely v území překážky při jeho 
obhospodařování. 

Protože převážnou část zemědělské půdy ve správním území města Litovle tvoří půdy 
s nadprůměrnou produkční schopností, zařazené do I. a II. třídy ochrany, tak také většina 
lokalit záboru ZPF je situována na těchto půdách. Uplatnění striktní ochrany 
nejkvalitnějších půd v řešeném území by fakticky znamenalo znemožnění stavebního 
rozvoje města a jeho místních částí, snad s výjimkou Savína. 

V bilančním přehledu jsou uváděny celkové dotčené výměry ZPF. U lokalit určených pro bydlení 
v rodinných domech je však reálný zábor významně menší (tj. zábor pro jednotlivé domy, případně 
pro přístupové komunikace, zpevněné plochy apod.) a činí maximálně 60 % z celkové výměry lokality. 
Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy. 

B.5.1.11 Popis lokalit předpokládaného záboru ZPF 

Jednotlivé lokality záboru ZPF jsou charakterizovány v tabulce ZPF 4 - Zábor ZPF v navržených 
plochách změn. 

 Litovel 

Změna č. 1b ÚP Litovel vymezuje pouze jednu novou plochu záboru ZPF a to plochu R3 pro 
zahrádkaření za železniční stanicí Litovel – předměstí. Plocha je vymezena na půdách I. třídy ochrany, 
nicméně přímo v Litovli a v návaznosti na její stávající zástavbu se půdy nižší ochrany téměř 
nevyskytují. Navržené je navíc využití pro zahrádkaření, plocha bude zastavěna velmi málo, hlavní 
využití bude nadále zemědělské. 

Další záměry v Litovli, řešené Změnou 1, nevedou k potřebě vymezování dalších ploch záboru ZPF, 
pouze upravují zábory dle platného ÚP města v souvislosti s úpravou dopravního řešení ve vedení 
místních komunikací a v souvislosti se změnou způsobu využití či upřesnění vymezení ploch 
občanského vybavení (např. v lokalitě Pavlínka a Dolní luka).  

 Chořelice  

Změna č. 1b ÚP Litovel zde nový zábor neřeší – pouze upravuje zábory dle platného ÚP města 
v souvislosti s úpravou dopravního řešení ve vedení místních komunikací a situování ploch veřejných 
prostranství vč. parkování.  

Venkovská zástavba: 

 Myslechovice 

Zábor ZPF dle platného ÚP Litovel: v místní části Myslechovice jsou navrženy lokality B68, B73, B75 
pro výstavbu rodinných domů, které představují možnost ucelené výstavby, přirozeně navazující na 
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stávající zástavbu a proluky B71, B72 a B74 na ZPF I. třídy ochrany. V řešeném katastru se vyskytuje 
ZPF pouze v nejvyšší třídě ochrany. 

Změnou č. 1b ÚP Litovel jsou proluky, označené B71, B72 na žádost vlastníků pozemků rozšířeny 
o sousední parcely. V jihovýchodní části Myslechovic je pak v sousedství silnice III. třídy zohledněn 
záměr vlastníka pozemku a byla nově vymezena plocha výroby V17. 

 Nová Ves 

V místní části Nová Ves je Změnou č. 1b ÚP Litovel nově navržena plocha pro drobné podnikání ve 
vazbě na stávající rodinný dům (požadavek vlastníka). Jedná se o pozemek na ZPF IV. třídy ochrany. 

Dále bylo vyhověno požadavku na situování objektu pro agroturistiku, v tomto případě na ZPF II. třídy 
ochrany, záměr je ale svázán se zemědělskou činností. 

 Savín 

V místní části Savín je navrženo rozšíření ploch individuální rekreace v proluce mezi stávajícími 
chatami a lesem, jedná se o pozemky V. třídy ochrany. 



Zábor ZPF v navržených plochách změn
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B12 Litovel BI individuální bydlení v RD 2,38

orná, 

zahrada, 

TTP, N 3.13.00 (III) 2,35 2,35 0,16 2,19

B15 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,71

orná, 

zahrada 3.13.00 (III) 0,71 0,71 0,71

B71 Myslechovice BI individuální bydlení v RD 0,81 orná 3.02.00 (I) 0,81 0,81 0,81

B72 Myslechovice BI individuální bydlení v RD 0,41

orná, 

zahrada 3.02.00 (I) 0,41 0,41 0,41

B86 Víska u Litovle BI individuální bydlení v RD 0,18

orná, 

zahrada 3.58.00(II) 0,18 0,18 0,18

R1 Savín RI rekreace individuální 0,90

TTP, orná, 

N 5.40.77 (V) 0,87 0,87 0,87

R2 Savín RS rekreace specifická - agroturistika 0,26 orná 5.08.10 (II) 0,26 0,26 0,26

R3 Litovel RZ rekreace - zahrádkářské lokality 1,41

orná, 

zahrada 3.56.00 (I) 1,41 1,41 1,41

V17 Myslechovice VD výroba a skladování - drobná výroba 0,88 orná 3.02.00 (I) 0,88 0,88 0,88

V18 Nová Ves VD výroba a skladování - drobná výroba 0,13

orná, 

zahrada 8.08.40 (IV) 0,13 0,13 0,13

O7 Litovel OK, OV

občanská vybavenost - komerční, 

veřejná 2,68 orná 3.56.00 (I) 2,68 2,68 2,68

O13 Litovel SO.2 plochy smíšené obytné 0,06 orná, 3.56.00 (I) 0,15 0,15 0,15

OS5 Litovel OS sport a rekreace 2,03 orná, N 3.58.00 (II) 1,81 1,81 0,01 1,80

OS5a Litovel OS sport a rekreace 1,73 orná 3.58.00 (II) 1,72 1,72 1,72
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OS6 Litovel OS sport a rekreace 0,16

zahrada, 

TTP, 3.58.00 (II) 0,16 0,16 0,16

D1 Litovel DS plochy dopravy 0,53

zahrada, 

orná 3.58.00 (II) 0,39 0,39 0,05 0,34

D2 Litovel DS plochy dopravy

D12 Litovel DS plochy dopravy

D26 Chořelice DS plochy dopravy 0,75 orná, TTP 3.56.00 (I) 0,75 0,75 0,75

Z4 Litovel ZP sídelní zeleň - parková 1,70

orná, 

zahrada, 

TTP, N 3.13.00 (III) 1,49 1,49 0,07 1,42

Z5 Litovel ZP sídelní zeleň - parková

Z14 Chořelice ZP sídelní zeleň - parková

Z15 Chořelice ZP sídelní zeleň - parková

Litovel

liniové plochy dopravy

(zvýšení celkového součtu liniových 

ploch) 0,01

orná, 

zahrada, 

N 3.13.00 (III) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

239,55 216,26 176,32 39,94 18,76 197,50 14,96

4,6 8,2 7,4 0,8 -0,1 8,3 0,0

pole označená červeně byla změněna v rámci Z1b

pole označená šedě byla v rámci Z1b vypustěna (zrušeno, spojeno s jinou plochou apod)

Celkem (pouze rozdíly hodnot po Z1 nad rámec platného ÚP)

Celkem (zábor v území, platná ÚP + Z1)
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B.5.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

B.5.2.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) vychází 
z následujících předpisů: 

• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve smyslu pozdějších předpisů; 

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení 
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa; 

• Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 
č. 31/2000 ze dne 15. 2.2000. 

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména přednostně 
použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití pozemků co 
nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí a dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému 
dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů. 

B.5.2.2 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Dle dosud platného ÚP – beze změny. 

Převážná většina lesů v území je zařazena do kategorie lesů hospodářských (dle § 9 zákona 
č. 289/1995 Sb.). Výjimku tvoří lesní porosty v přírodní rezervaci Litovelské luhy, zařazené do 
kategorie lesů zvláštního určení – subkategorie lesů v prvních zónách chráněných krajinných oblastí 
a lesů v přírodních rezervacích a přírodních památkách (§ 8 odst. 2 písm. a) zákona). 

B.5.2.3 Navrhovaná opatření 

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se pravděpodobně promítne do změny 
dřevinné skladby některých lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve prospěch geograficky 
původních dřevin. 

Nové plochy lesa nejsou navrhovány. Alternativně je možno pojmout jako plochy lesů některé stávající 
i navržené přírodní plochy v rámci biocenter. 

B.5.2.4 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Navrhované řešení územního plánu města Litovle předpokládá zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa pouze pro plochy vodní a vodohospodářské v rámci protipovodňové ochrany. 

Jedná se o: 
• vodní plochu (WT1) v k. ú. Chořelice, jejíž realizací je dotčeno 0,17 ha PUPFL, 

• součást vodohospodářských ploch v k. ú. Nasobůrky, jejichž realizací dojde k dotčení 0,06 ha 
PUPFL. 

Změnou č. 1b ÚP Litovel, dílčí změnou č. 26 je na k.ú. Nová Ves zakreslen jako návrh stávající 
rekreační areál Na Pindě, nezanesený v katastru. Zábor lesa činí 0,39 ha. 

 

 

R3 Nová Ves RS rekreace specifická 0,39 0,39 dílčí zněna 26
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B.6 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY 

Změna č. 1b ÚP Litovle nemá vliv na tuto problematiku. 

 

 

 

Grafická část odůvodnění: 

9. Koordinační výkres, 7 dílů 1 : 5 000 

10. Zábor ZPF a PUPFL, 6 dílů 1 : 5 000 
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C. ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

C.1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1B ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOVEL 
Zastupitelstvo města Litovel schválilo na svém 20. zasedání dne 13.9.2012  pořízení Změny č. 1 
Územního plánu Litovel. Změna č.1 byla rozdělena na dílčí změny č. 1a a 1b, přičemž každá tato dílčí 
změna byla projednávaná samostatně. Změna č.1a byla vydaná dne 12.9.2013, nabyla účinnosti dne 
4.10.2013. Změna č.1b zahrnuje podněty, které  pořizovatel obdržel po zveřejnění informace 
o projednávání Změny č. 1b. Projektantem změny č. 1b Územního plánu Litovel byl městem Litovel 
vybrán Atelier URBI spol. s r.o.. 

Pořizovatelem Změny č. 1b Územního plánu Litovel je podle ust. § 6 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona Městský úřad Litovel, odbor výstavby (dále jen „pořizovatel“). Určeným členem zastupitelstva 
pro pořízení Změny č. 1b Územního plánu (dále jen „určený zastupitel“) byl stanoven  místostarosta 
Petr Šrůtek a to usnesením Zastupitelstva města Litovel č. 8/20 ze dne 13.9.2012. V průběhu 
pořizování  byl místostarosta Petr Šrůtek nahrazen místostarostou Viktorem Kohoutem, a to 
usnesením Zastupitelstva města Litovel č. 15/2 ze dne 11.12.2014. 

Návrh zadání byl zpracován pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ust. § 47 
stavebního zákona a v souladu s § 11 a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti v platném znění (dále jen také „vyhláška č. 500/2006 Sb. “). V návrhu zadání byly stanoveny 
hlavní cíle a požadavky na zpracování územního plánu. Přípisem ze dne 11.3.2013 pod č.j. LIT 
4819/2013 oznámil pořizovatel zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 1b Územního plánu 
Litovel dle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona. Do 15 dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit 
u pořizovatele písemné připomínky . Krajský úřad a dotčené orgány mohly uplatnit své požadavky na 
obsah územního plánu do 30 dnů od obdržení návrhu zadání, ve stejné lhůtě mohly uplatnit své 
podněty i sousední obce.Po tuto dobu byl návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí 
u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce 
Městského úřadu Litovel.  

Projednaný návrh zadání následně schválilo Zastupitelstvo města Litovel na svém 25. zasedání dne 
25.4..2013. Dne 27.2.2014 na 31. zasedání Zastupitelstva města Litovel  bylo na základě doplněných 
stanovisek orgánů ochrany přírody a krajiny podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů zadání Změny č. 1b Územního plánu Litovel přeschváleno. 

Návrh Změny č.1b Územního plánu Litovel byl pořizovateli předložen na základě přeschváleného 
zadání a v rozsahu dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  

Pořizovatel oznámil společné jednání oznámením ze dne 25.4.2014 pod č.j.: LIT 9134/2014.  Společné 
jednání o návrhu Změny č.1b Územního plánu se podle § 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo 
dne 22.5.2014. Současně byl návrh Změny č.1b Územního plánu podle § 50 odst. 3 stavebního zákona 
doručen veřejnou vyhláškou (LIT 9575/2014 ze dne 30.4.2014) , do 30-ti dnů ode dne doručení  (tj. 
nejpozději do 20.6. 2014) mohl každý uplatnit  své připomínky. Návrh Změny č. 1b Územního plánu 
Litovel byl rovněž zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce 
Městského úřadu Litovel. Do projednávání bylo jmenovitě přizváno 15 dotčených orgánů. Bylo 
uplatněno  6  připomínek veřejnosti a 9 stanovisek dotčených orgánů. Pořizovatel s určeným 
zastupitelem  vyhodnotil stanoviska a připomínky a navrhl  způsob řešení.  Stanoviska dotčených 
orgánů a připomínky obdržené v rámci společného jednání o návrhu Změny č.1b Územního plánu 
Litovel, kterým bylo vyhověno byly zapracovány do návrhu Změny č.1b Územního plánu Litovel.  

Návrh Změny č. 1b Územního plánu Litovel  byl předložen pořizovatelem podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona dne 2.10.2014 k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického 
rozvoje kraje, který vydal dne 14.10.2014 pod č.j. KUOK 93392/2014 k návrhu Změny č.1b Územního 
plánu souhlasné stanovisko se závěrem, že „Návrh Změny č. 1b Územního plánu Litovel  lze veřejně 
projednat v řízení o územním plánu podle ustanovení  § 52 stavebního zákona“.  
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Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů v rámci společného jednání o návrhu Změny 
č.1b Územního plánu bylo nutné přistoupit k úpravě návrhu. Upravený návrh předložil projektant 
pořizovateli.  

Veřejné projednání  návrhu Změny č.1b Územního plánu Litovel   podle § 52 stavebního zákona 
s výkladem projektanta, oznámil pořizovatel oznámením ze dne 6.11.2014 pod č.j.: LIT 21663/2014 
na den 10.12.2014. Návrh Změny č.1b Územního plánu byl v souladu s § 52 stavebního zákona 
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 7.11.2014 do 19.12.2014 dále byl návrh 
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce Městského úřadu Litovel. 
Součástí oznámení bylo poučení, že nejpozději do 7 dnů ode ne veřejného projednání (tj. do 
17.12.2014) může uplatnit každý své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky. Dotčené orgány a krajský úřad jako 
nadřízený orgán mohou uplatnit ve  stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Do 
projednávání bylo jmenovitě přizváno 15 dotčených orgánů. Ve stanoveném termínu od veřejného 
projednání byly uplatněny 3 stanoviska,  2 námitky a 1 připomínka.   

Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání Změny č. 1b Územního plánu Litovel  byla pořízena 
územní studie „Litovel – Dolní luka“ (studie byla zaevidovaná pod č. 29514712, Odbor výstavby MěÚ 
Litovel schválil možnost využití územní studie jako územně plánovacího podkladu dne 23.12.2014). 
Pořízení studie projednávaná Změna č.1b Územního plánu Litovel stanovovala. Z důvodu 
hospodárnosti bylo dohodnuto, že tato studie bude zahrnuta do úpravy projednávaného územního 
plánu, součastně s touto úpravou byla upravena lokalita označená č. 22, kde funkční využití bude 
změněno na SO.2. Výše uvedené úpravy vyvolaly nutnost projednání  upraveného návrhu Změny č. 1b 
Územního plánu Litovel. 

Úprava návrhu pro opakované veřejné pojednání byla předána projektantem  pořizovateli. Úřad 
územního plánování následně v souladu s § 52 stavebního zákona   oznámil  opakované veřejné 
projednání upraveného návrhu Změny č. 1b Územního plánu Litovel a to oznámením č.j.: LIT 
3588/2015 ze dne 19.2.2015. Termín opakované veřejné projednání byl stanoven na 25.3.2015. 
Součastně návrh Změny č. 1 Územního plánu Litovel vystavil k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a 
dále byl návrh zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce 
Městského úřadu Litovel.   Lhůta pro uplatnění námitek, podání připomínek, uplatnění stanovisek  byla 
stanovena v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona 7 dní ode dne konání veřejného 
projednání, tj. do 1.4.2015. Součástí oznámení bylo poučení dle ustanovené § 52 stavebního zákona, 
že k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Do opakovaného 
projednávání bylo jmenovitě přizváno 15 dotčených orgánů.  Námitky ani připomínky u upravenému 
návrhu nebyly uplatněny, bylo uplatněno 1 stanovisko. 

Poté pořizovatel  ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil projednání  návrhu Změny č. 1b 
Územního plánu Litovel. V 1.veřejném projednání byly uplatněny 2 námitky  a 1připomínka, 
v opakovaném veřejném projednání (2. Veřejné projednání)  nebyly uplatněny  námitky ani 
připomínky. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Změny č. 1b Územního plánu zaslal  pořizovatel v souladu  s § 53 odst.1 stavebního zákona  dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je  aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
doručení uplatnil svá stanoviska (č.j.: LIT 12523/2015 ze dne 19.6.2015). 
Na základě výzvy dle § 53 odst.1 stavebního zákona  ze dne 19.6.2015, č.j.: LIT 12523/2015 
k uplatnění stanovisek k vyhodnocení projednávání bylo úřadu územního plánování doručeno 
stanovisko k námitkám a připomínkám po veřejném projednání vydané Krajským úřadem 
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí stanovisko z hlediska orgánu ochrany ZPF (dále jen 
„KÚOK, OŽP“) ze dne 3.8.2015 pod č.j. KUOK 7344/2015, které vyslovilo nesouhlas za orgán ochrany 
ZPF „nesouhlasíme s vyřízením požadavku města Litovel na aktualizaci stanoveného pořadí změn 
v území – etapizace – tím způsobem, že etapizace bude zrušena jako neúčelná. Veškeré požadavky na 
případné změny dohodnutého pořadí změn v území požadujeme předem projednat“. 
Toto stanovisko se týká vyslovení nesouhlasu se změněnou (zrušenou) etapizací. Pořizovatel 
přezkoumal předešlá stanoviska tohoto dotčeného orgánu a dospěl k závěru, že KÚOK, OŽP v průběhu 
společného jednání vydal stanovisko ze dne 17.6.2014 pod č.j.: KUOK 58463/2014, které bylo 
nesouhlasné  za orgán ochrany ZPF, po prostudování a projednání se zpracovatelem i pořizovatelem 
dokumentace, která byla přepracovaná na základě požadavků orgánu ochrany ZPF bylo původní 
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stanovisko doplněno  stanoviskem č.j: KUOK 87424/2014 ze dne 25.9.2014. Tímto stanoviskem, 
potvrdil orgán ochrany ZPF, že byly požadavky splněny a není k návrhu Změny č. 1b Územního plánu 
Litovel připomínek.   

Do veřejného projednávání byl návrh Změny č.1b Územního plánu Litovel  na základě stanovisek 
a připomínek uplatněných v rámci společného projednání upraven. Mimo jiné byla etapizace v návrhu 
zrušena na základě připomínky uplatněné městem Litovel. V rámci veřejného projednání (1. veřejné 
projednání) které se konalo dne 10.12.2014 a v termínu do 7 dnů ode dne veřejného projednání  se 
KÚOK, OŽP vyslovil e_mailovou korespondencí,  že z hlediska ochrany přírody, ochrany ZPF, 
posuzování vlivu na ŽP, lesního hospodářství a ochrana ovzduší a vodoprávní úřad – nemáme 
připomínek k částem řešení návrhu Změny č. 1b Územního plánu Litovel, které byly od společného 
jednání změněny. Jiné stanovisko nebylo uplatněno. V rámci opakovaného veřejného projednání 
(2.veřejné projednání) konaného dne 25.3.2015 KÚOK, OŽP neuplatnil své stanovisko (ani z hlediska 
ochrany ZPF). 

Na základě výše uvedeného pořizovatel dospěl k závěru, že úprava v etapizaci byla zapracována již 
pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1b Územního plánu Litovel, které se konalo dne  10.12.2014, 
tedy i pro následující opakované veřejné projednání konané dne 25.3.2015. K uplatnění stanovisek je 
dotčeným orgánů stanoven stavebním zákonem prostor nejpozději do 7 dnů  ode dne veřejného 
projednání a to k částem řešení, které byly od  společného jednání změněny. K  později uplatněným 
stanoviskům se nepřihlíží.  KÚOK, OŽP byl v doručeném oznámení o veřejném projednání (č.j.:LIT 
21663/2014 ze dne 6.11.2014 – doručeno 6.11.2014) a v oznámení o opakovaném veřejném 
projednání (č.j.: LIT 3588/2015 ze dne 19.2.2015 – doručeno 19.2.2015) o výše uvedeném poučen. 
KÚOK, OŽP svá stanoviska mohl tedy uplatnit, této možnosti nevyužil. KÚOK, OŽP stanovisko  uplatnil 
až na základě výzvy dle § 53 odst. 1 stavebního zákona. Zmiňované  stanovisko  bylo úřadem 
územního plánování vyhodnoceno jako stanovisko uplatněné po stanovené lhůtě, a tak jak je 
definováno v ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona se k němu nepřihlíží. 

Na základě výzvy dle § 53 odst. 1 stavebního zákona dále vydal  stanovisko Krajský úřad 
Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu pod 
č.j.: KUOK 66927/2015 ze dne 17.7.2015, ve kterém souhlasí s předloženým návrhem rozhodnutí 
o námitkách a s návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1b Územního plánu 
Litovel. Ostatní dotčené orgány svá stanoviska neuplatnily.. 

Na základě vyhodnocení výsledků celého veřejného projednání návrhu Změny č. 1b Územního plánu 
Litovel  a po dopracování odůvodnění předložil pořizovatel  návrh Změny č. 1b Územního plánu Litovel 
Zastupitelstvu města Litovel s návrhem na jeho vydání  v souladu  s  § 54 odst. 1 stavebního zákona. 
 

C.2 SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Cíle a úkoly územního plánování jsou v obecné rovině stanoveny v § 18 a § 19 stavebního zákona. 
Základní úkoly územního plánování v souladu s ust. § 31 stavebního zákona určuje také PÚR ČR. 
Změna č. 1b Územního plánu Litovel je zpracována v souladu s principy udržitelného rozvoje. Cílem 
města Litovel a projektanta v průběhu pořizování Změny č. 1b Územního plánu Litovel bylo nalezení 
souladu mezi soukromými a veřejnými zájmy. V rámci procesu pořizování odbor výstavby MěÚ Litovel, 
jako pořizovatel územního plánu, koordinoval veřejné i soukromé zájmy změn v území a konkretizoval 
ochranu veřejných zájmů, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (viz. § 18 odst. 3 stavebního 
zákona). 

Pořizovatel přezkoumal výše uvedené a dospěl k závěru, že Změna č.1b územního plánu Litovel je 
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 
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C.3 SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
Změna č.1b Územního plánu Litovel byla v souladu s § 158 stavebního zákona zpracována odbornou 
firmou, jejíž pracovníci mají oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (tj. zpracování 
územně plánovací dokumentace). 

Změna č.1b Územního plánu Litovel je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Pořizovatel přezkoumal výše uvedené a dospěl k závěru, že Změna č.1b Územního plánu Litovel je 
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

 

C.4 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, které jsou uplatňovány 
prostřednictvím dotčených orgánů, vykonávajících státní správu v jednotlivých oblastech, a to 
v průběhu společného jednání o návrhu a následně i řízení o návrhu. 

Rozpory řešeny nebyly. 

Společné jednání o návrhu: 

Do projednávání bylo jmenovitě přizváno 15 dotčených orgánů, z nichž 9 uplatnilo svá stanoviska, 
která pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil takto:  

 

Dotčené orgány  Obsah stanoviska/podnětu  Způsob řešení 

KÚOK, odbor strateg. 
rozvoje kraje 

Respektovat požadavky uvedené ve stanovisku č.j. 
KUOK 29083/2013 ze dne 22.3.2013. 

Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na 
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 
území (§ 18 odst. 4 SZ) v souladu s vyhodnocením 
ve smyslu § 53 odst. 4 písm. b)  a § 53 odst. 5 písm. 
e) a f) SZ. 

Prokázání 
nezbytnosti 
a zdůvodnění 
rozsahu nových 
rozvojových ploch 
je v kompetenci 
projektanta. Bylo 
zapracováno do 
dokumentace. 

KÚOK, odbor ŽP a 
zemědělství 

Ochrana přírody:  bez  připomínek. 

Posuzování vlivů na ŽP: bez připomínek. 

Ochrana ZPF:  bez připomínek. 

Ochrana lesa: bez připomínek. 

Ochrana ovzduší:  v případě požadavku na umístění 
stavby stacionárního zdroje znečištění ovzduší, 
uvedeného v příloze č.2 k zákonu, vydává KÚ 
v rámci ÚŘ a  SŘ dle § 11 odst. 2 písm. b), c) 
závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší. Při 
povolování staveb stac. zdrojů znečišť. ovzduší 
neuvedených v příl. č.2 je dotčený místně příslušný 

- 

- 

- 

- 

 

Bez opatření - 
požadavek směřuje 
do navazujícího 
řízení podle 
stavebního zákona. 
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ORP, který dle § 11 odst. 3 zákona vydává závazné 
stanovisko k ÚŘ a SŘ a k řízení o vydání 
kolaudačního souhlasu staveb, jejichž součástí jsou 
tyto nevyjmenované stac. zdroje. 

Vodní hospodářství: Realizací návrhu změny ÚP 
Litovel nesmí dojít k ohrožení kvality a kvantity 
podzemních a povrchových vod. V souladu s vodním 
zákonem musí být respektována stávající ochranná 
pásma vodních zdrojů, která byla na území města 
Litovel stanovena, včetně jejich podmínek. Jedná se 
zejména o ochranná pásma Litovel – Čerlinka, 
stanovené OkÚ v Olomouci dne 15.7.1988 pod č.j. 
voda2556/88-233.1-Bu a následně MěÚ Litovel 
několikrát měněna, a ochranná pásma Březová, 
Pňovice, stanovená původně OkÚ v Olomouci 
a následně měněna MěÚ Litovel (č.j. LIT 9074/2009 
ze dne 27.8.2009). V souladu s § 23 zák. 
č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně, budou u vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu respektována 
ochranná pásma. Jejich rozsah je vymezen podle 
průměru a hloubky uložení potrubí v § 23 odst. 3 
tohoto zákona.  V území řešeném  změnou ÚP bylo 
KÚOK stanoveno dne 17.9.2004 pod č.j. 
KUOK/6388/04/OŽPZ/339 záplavové území 
významného vodního toku Morava, ř.km 212,850-
309,147, které bylo následně dne 21.11.2005 KÚOK 
změněno pod č.j. KUOK/27150/05/OPŽP/339. Při 
návrhu změny ÚP musí být podmínky stanovené pro 
toto záplavové území respektovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez opatření - 
ochranná pásma 
vodních zdrojů a 
záplavové území 
jsou limitem 
v území.  

Ostatní požadavky 
směřují do 
navazujících řízení 
podle stavebního 
zákona. 

 

KÚOK, odbor dopravy a 
SH 

Bez připomínek. Bez opatření. 

Krajský hygienik Olomouc Plocha č. 1 – k. ú. Myslechovice, orgán ochrany 
veřejného zdraví považuje lokalitu za podmíněně 
přípustnou jako lokalitu pro výrobu. Okolní bytová 
zástavba nesmí být negativně ovlivněna provozem 
vzniklé výroby. Přípustnost bude posouzena v rámci 
následného řízení dle stavebního zákona. 
V chráněném venkovním prostoru stávajících staveb 
pro bydlení budou splněny hygienické limity hluku 
v denní a noční době, upravené § 12 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Uvedená podmínka vyplývá 
z ustanovení § 2 odst. 2 a 3, § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. 

Plocha č. 6 - k. ú. Chudobín, orgán ochrany 
veřejného zdraví považuje lokalitu za podmíněně 
přípustnou jako lokalitu pro bydlení a přípustnost 
požaduje posoudit v rámci následného řízení dle 
stavebního zákona průkazem splnění hygienických 
limitů hluku z dopravy na komunikaci II/373, v denní 
a noční době, pro chráněný venkovní prostor stavby 
(§ 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.). 

Plocha č. 7 - k. ú. Litovel, orgán ochrany veřejného 
zdraví považuje lokalitu za podmíněně přípustnou 

Vyhovět 

– podmínky jsou 
zapracovány v textu 
výroku. 



Územní plán Litovel Odůvodnění změny č. Z1b 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 33 

jako lokalitu pro bydlení a přípustnost požaduje 
posoudit v rámci následného řízení dle stavebního 
zákona průkazem splnění hygienických limitů hluku 
z dopravy na železniční trati Senice na Hané - 
Červenka a z dopravy na komunikaci ulice Dukelská, 
Litovel, v denní a noční době, pro chráněný venkovní 
prostor stavby (§ 82 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 258/2000 Sb.). 

Plocha č. 10 - k. ú. Litovel, orgán ochrany 
veřejného zdraví považuje lokalitu za podmíněně 
přípustnou jako lokalitu pro bydlení a přípustnost 
požaduje posoudit v rámci následného řízení dle 
stavebního zákona průkazem splnění hygienických 
limitů hluku z provozu supermarketu (stacionárních 
zdrojů hluku, včetně jeho parkoviště), v denní 
a noční době, pro chráněný venkovní prostor stavby 
(§ 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.). 

Plocha č. 14 - k. ú. Nová Ves, orgán ochrany 
veřejného zdraví považuje lokalitu za podmíněně 
přípustnou jako lokalitu pro výrobu. Okolní bytová 
zástavba nesmí být negativně ovlivněna provozem 
vzniklé výroby. Přípustnost bude posouzena v rámci 
následného řízení dle stavebního zákona. 
V chráněném venkovním prostoru stávajících staveb 
pro bydlení budou splněny hygienické limity hluku 
v denní a noční době, upravené § 12 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Uvedená podmínka vyplývá 
z ustanovení § 2 odst. 2 a 3, § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb. 

Plocha č. 25 – k. ú. Víska u Litovle, orgán ochrany 
veřejného zdraví považuje lokalitu za podmíněně 
přípustnou jako lokalitu pro bydlení. Přípustnost 
bude posouzena v rámci následného řízení dle 
stavebního zákona průkazem splnění hygienických 
limitů hluku z provozu výrobního areálu 
(zemědělského areálu) na ploše VZ v denní a noční 
době pro chráněný venkovní prostor stavby (§ 82 
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.). 

Plocha č. 26 – k. ú. Nová Ves, orgán ochrany 
veřejného zdraví považuje lokalitu za podmíněně 
přípustnou jako plochu rekreace specifické. Okolní 
bytová zástavba nesmí být negativně ovlivněna 
provozem vzniklých aktivit. Uvedená podmínka 
vyplývá z ustanovení § 2 odst. 2 a 3, § 82 odst. 2 
písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. 

Územní studie týkající se návrhu řešení místní 
koncepce dopravy v oblasti ulice Javoříčská, 
obsažená v posuzované změně Územního plánu 
č. 1b, bude orgánu ochrany veřejného zdraví 
předložena k posouzení a bude zpracována 
v rozsahu umožňujícímu správnímu úřadu 
vyhodnotit zdravotní rizika plynoucí pro obyvatelstvo 
z navrženého záměru, vč. posouzení případného 
ohrožení veřejného zdraví či ovlivnění zdravých 
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životních podmínek (§2 odst. 2 a 3, § 82 odst. 2 
písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění). 

HZS OK, ÚP Olomouc Bez vyjádření. - 

Správa CHKO LP Litovel Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor ŽP.  

 

Ochrana přírody a krajiny: bez připomínek. 

Ochrana lesa: bez připomínek. 

- 

MěÚ Litovel, odbor 
dopravy 

Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor MH a 
SI – pam. péče  

Bez vyjádření. - 

MŽP ČR – odbor výkonu 
státní správy VIII, 
Olomouc 

Bez připomínek. - 

Obvodní báňský úřad  Bez připomínek. - 

Státní energetická 
inspekce  

Bez vyjádření. - 

Krajská veterinární správa Bez vyjádření. - 

MO-Agentura 
hospodaření s nemovitým  
majetkem 

Bez připomínek. - 

Státní pozemkový úřad V zájmovém území ÚP Litovle se nachází 16 staveb 
vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) 
ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ), umístěné dle 
vyznačení v přiložené situaci M 1:10000. 

Jedná se o tyto stavby HOZ: 

ČHP 4-10-03-020  

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000211-
11201000  a to otevřený profil v celkové délce 1 km, 
pořízený v roce 1917, 

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000210-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 1 km, 
pořízený v roce 1917, 

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000209-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 0,5 
km, pořízený v roce 1917, 

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000206-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 0,855 
km, pořízený v roce 1917, 

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000215-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 0,15 
km, pořízený v roce 1917, 

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000214-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 0,44 
km, pořízený v roce 1917, 

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000213-

Bez opatření, 

- projednávané dílčí 
změny se nenachází 
v blízkosti 
stávajících HOZ 
a vzhledem ke 
způsobu zpracování 
grafické části změny 
(tj. formou výřezů 
jednotlivých 
výkresů) se v této 
ÚPD neprojeví. 
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11201000 a to otevřený profil v celkové délce 0,62 
km, pořízený v roce 1917, 

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000217-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 1,825 
km, pořízený v roce 1917, 

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000219-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 2,99 
km, pořízený v roce 1917, 

- HOZ Náklo, evidované pod č. ID 5060000216-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 2,45 
km, pořízený v roce 1917, 

ČHP 4-10-03-013 

- HOZ Myslechovice, evidované pod č. ID 
5060000088-11201000 a to otevřený profil v celkové 
délce 0,32 km, pořízený v roce 1921 

ČHP 4-10-03-010 

- HOZ Nasobůrky, evidované pod č. ID 5060000089-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 2,05 
km, pořízený v roce 1922, 

- HOZ Nasobůrky, evidované pod č. ID 5060000090-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 1,005 
km a 0,27 km zatrubněný profil, pořízený v roce 
1921, 

ČHP 4-10-03-018 

- HOZ Tři Dvory, evidované pod č. ID 5060000034-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 1,32 
km, pořízený v roce 1942, 

- HOZ Tři Dvory evidované pod č. ID 5060000035-
11201000 a to otevřený profil v celkové délce 1,125 
km, pořízený v roce 1942, 

- HOZ Tři Dvory, evidované pod č. ID 5060000037-
11201000 a to zatrubněný profil v celkové délce 1,3 
km, pořízený v roce 1978. 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je 
proto nutné zachovat podél trubních úsek HOZ 
nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy 
potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m 
oboustranný manipulační pruh. Do HOZ nebudou 
vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. Na 
uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná 
údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení 
porost a odstraňování náletů dřevin z průtočného 
profilu HOZ i opravy trubních vedení vč. revizních 
šachet. 

Doporučujeme, aby průběh výše uvedených staveb 
HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat na 
vědomí a zejména aby trasy HOZ byly 
zpracovatelem územního plánu doplněny do 
koordinačního výkresu. 
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Řízení o návrhu (veřejné projednání): 

1.veřejné projednání 

Do projednávání bylo jmenovitě přizváno 15 dotčených orgánů, z nichž 3 uplatnily svá stanoviska. 
Uplatněná stanoviska dotčených orgánů v rámci veřejného projednání byla vyhodnocena takto: 

Dotčené orgány  Obsah stanoviska  Návrh vyhodnocení 

KÚOK, odbor strateg. 
rozvoje kraje 

Bez vyjádření. - 

KÚOK, odbor ŽP a 
zemědělství 

Bez připomínek. Bez opatření  

KÚOK, odbor dopravy a 
SH 

Bez vyjádření. - 

Krajský hygienik 
Olomouc 

Bez vyjádření. - 

HZS OK, ÚP Olomouc Bez vyjádření. - 

Správa CHKO LP Litovel Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor ŽP Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor 
dopravy 

Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor MH a 
SI – pam. péče  

Bez vyjádření. - 

MŽP ČR – odbor výkonu 
státní správy VIII, 
Olomouc 

Bez připomínek. Bez opatření 

Obvodní báňský úřad  Bez vyjádření. - 

Státní energetická 
inspekce  

Bez vyjádření. - 

Krajská veterinární 
správa 

Souhlasí.  Bez opatření 

MO-Agentura 
hospodaření 
s nemovitým  majetkem 

Bez vyjádření. - 

Státní pozemkový úřad Bez vyjádření. - 

 

2.veřejné projednání 

Do projednávání bylo jmenovitě přizváno 15 dotčených orgánů, z nichž 1 uplatnily svá stanoviska. 
Uplatněná stanoviska dotčených orgánů v rámci veřejného projednání byla vyhodnocena takto: 

Dotčené orgány  Obsah stanoviska  Návrh vyhodnocení 

KÚOK, odbor strateg. 
rozvoje kraje Bez vyjádření. - 

KÚOK, odbor ŽP a 
zemědělství 

Bez vyjádření. - 

KÚOK, odbor dopravy a 
SH 

Bez vyjádření. - 
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Krajský hygienik 
Olomouc 

Bez vyjádření. - 

HZS OK, ÚP Olomouc Bez vyjádření. - 

Správa CHKO LP Litovel Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor ŽP Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor 
dopravy 

Bez vyjádření. - 

MěÚ Litovel, odbor MH a 
SI – pam. péče  

Bez vyjádření. - 

MŽP ČR – odbor výkonu 
státní správy VIII, 
Olomouc 

Bez připomínek. Bez opatření 

Obvodní báňský úřad  Bez vyjádření. - 

Státní energetická 
inspekce  

Bez vyjádření. - 

Krajská veterinární 
správa 

Bez vyjádření. - 

MO-Agentura 
hospodaření 
s nemovitým  majetkem 

Bez vyjádření. - 

Státní pozemkový úřad Bez vyjádření. - 
 

Stanoviska dotčených orgánů, kterým bylo vyhověno, byly zapracovány do návrhu Změny č.1b 
Územního plánu Litovel 

Pořizovatel přezkoumal výše uvedené a dospěl k závěru, že Změna č.1b územního plánu Litovel je 
v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
 

C.5 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH  TOHOTO 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
Dotčený orgán neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí - 
nenastala tak povinnost vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 

C.6 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 
Při projednání návrhu vydal stanovisko Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí 
a zemědělství se závěrem: „změnu č. 1b územního plánu Litovel“ není nezbytné a účelné komplexně 
posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí“ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví, se závěrem: 
„předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý 
stav předmětů ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví  nebo Ptačí 
oblasti Litovelské Pomoraví“ 
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C.7 SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 

NĚKTERÉ POŽADAVKY  NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 
Stanovisko nebylo vydáno, vyhodnocení vlivu na životní prostředí nebylo požadováno. 
 

C.8 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
Variantní řešení nebylo zpracováno. 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je uvedeno v kapitole B..3. Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména 
k rozboru udržitelného rozvoje územní  odůvodnění Změny č. 1b Územního plánu Litovel. 
 

C.9 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMNÍ 

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH.  
Je součástí kapitoly A.1 a A.3.2 řešení  Změny č. 1b Územního plánu Litovel a také v kapitole B.5.1 
odůvodnění Změny č. 1b Územního plánu Litovel. 
 

C.10 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ U HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

ÚZEMNÍCH VZTAHŮ.  
Řešeno v kapitole B. 1.2. odůvodnění Změny č. 1b Územního plánu Litovel. 
 

C.11 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1B ÚZEMNÍHO PLÁNU 

LITOVEL 
Návrh změny č.1b Územního plánu Litovel je zpracován v souladu se schváleným zadáním Změny č.1b 
Územního plánu Litovel. Údaje o splnění zadání jsou uvedeny v kapitole B.2 odůvodnění Změny č. 1b 
Územního plánu Litovel. 
 

C.12 VÝČET  ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§43 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ.   

Ve Změně č.1b Územního plánu Litovel  nejsou zapracovány záležitosti nadmístního významu, které 
jsou nad rámec ZUR OK. 
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C.13 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 

LESA 
Vyhodnocení záborů půdy je dokumentováno v kapitole B.5 odůvodnění Změny č. 1b Územního plánu 
Litovel  s tabulkovou přílohou a ve výkresu č.10.  
 

C.14 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
Ve stanoveném termínu od veřejného projednání byly uplatněny dvě námitky.  Pořizovatel se 
podanými námitkami zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem je vyhodnotil. O námitkách 
uplatněných ke Změně č.1b Územního plánu Litovel  rozhodlo Zastupitelstvo města Litovel 
následovně: 

 

Vlastníci  Obsah námitky rozhodnutí 

MgA. Pavla Strakošová 

Mgr. MgA. Zuzana 
Strakošová, Ph.D. 

Ladislav Šnobl ml. 

Ladislav Šnobl st. 

 

Litovel 

17.12.2014 

− Pokud je potřeba zajistit 
průjezdnost pouze pro osobní 
dopravu, jsme přesvědčeni, že 
dostačující šíře vozovky je 6m (+ 
plánované chodníky, na které již 
bylo vydáno stavební povolení). 
Širší silnice by zbytečně přivedla 
těžkou dopravu do klidné části 
města, kde se mj. i MěÚ pokouší 
prodat parcely na výstavbu RD. 

− Jako problematické vidíme 
i napojení na ulici Kollárova, 
Studentů a dále, kde se 
nacházejí školská zařízení. Při 
výstavbě komunikace takového 
charakteru, jaký uvádí koncept 
ÚP č.1B, se dá nárůst dopravy 
lehce předpokládat. Kromě 
zhoršení životních podmínek 
obyvatel by se v tomto prostoru 
zvýšila také rizika bezpečnosti. 

− Současné zakřivení mostu 
přirozeně naplňuje funkci 
zpomalovače rychlosti. Při 
zachování jeho současné polohy 
by nebyla potřeba budovat 
kruhový objezd, příp. jednat 
k prodeji pozemků zúčastněných 
stran. 

Jsme přesvědčeni, že koncept pro 
toto území je nadále zbytečně 
nadsazený, že v lokalitě Pavlínka 
není pro zabezpečení obslužnosti 
města potřeba plánovat tak rozsáhlé 
změny. Dále se obáváme, že stavbou 
dojde ke znehodnocení našeho 

Zamítá se 

Odůvodnění: 

– byla posouzena koncepce řešení 
dopravy ve městě, principielně je 
navrženo co možná nejšetrnější 
propojení místních komunikací ve 
východní části města tak, aby nebyla 
místní automobilovou dopravou 
přetěžována ulice Dukelská. 
Navržené řešení vytváří dopravní 
skelet sběrných komunikací 
a zajišťuje  lokální spojení 
severojižním směrem ve východní 
části města a západovýchodním 
směrem ve střední části města. 
Propojení je doplněno zpomalovacími 
prvky (kruhovými objezdy) 
a předpokládá se, že automobilová 
doprava bude omezena i dopravním 
značením (což územní plán ani jeho 
změna nemohou řešit). 

Doprava je vedena novou místní 
komunikací, vycházející z nového 
přemostění Moravy, je dále vedena 
přes kruhový objezd (ten dopravu 
zpomaluje a umožňuje směrově 
napojit okolní obslužné komunikace) 
a pokračuje severním směrem s tím, 
že respektuje okolní zástavbu 
a pokud možno i novu parcelaci. 

 

Nové přemostění a úprava místní 
komunikace jsou nutné. 

Konkrétní úpravy místní komunikace 
a přemostění bude řešeno 
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majetku. Poslední námitka se týká 
povodňových hrozeb. Dle našeho 
názoru stavba uzavře jakousi hráz, 
která by se v případě povodně 
naplnila a zcela naše pozemky 
a nemovitosti zalila vodou. 

a přemostění bude řešeno 
podrobnější dokumentací. 

K posouzení staveb v záplavovém 
území e příslušný vodoprávní úřad 
v navazujících řízení.  

Ing. Vladimír Sapara, 
Litovel 

Ing. Jiskra Hrubanová, 
Brno 

15.12.2014 

Současně navrhované řešení dopravy 
v prostoru Pavlínka je špatné 
a vůbec nerespektuje připomínky 
občanů z veřejného projednání 
z r.2002, připomínky občanských 
sdružení a poslední připomínky 
z r.2012 (s výjimkou zrušení 
nereálného propojení Litovle 
a Chořelic před ulicí Fryštenského). 

Mimo jiné musíme konstatovat, že 
MěÚ nesplnil slib z jednání z r.2012, 
kde MěÚ uznal, že řešení dopravy 
v oblasti Pavlínka musí považovat za 
špatné a v nejbližším termínu bude 
vybráno nový řešitel ÚP. Územní 
plán byl v r.2012 schválen jako 
privozorium aby se nebránilo rozvoji 
OREA s tím, že připomínky k ÚP se 
budou následně řešit. 

Jako vlastníci parcel č. 299/2 a 300/3 
k.ú. Litovel nesouhlasíme s vedením 
nově plánované místní komunikace 
(WD 03) v prostoru Pavlínka. Tato 
nová komunikace má být součástí 
nové severojižní trasy, od ulice 
Olomoucká, (nebo nového 
SUPERkruháče) směr Čihadlo, dále 
ul. Studentů a Pavlínka. 

Dopravní řešení části Pavlínka je 
možno řešit (novým mostem, nebo 
opravou současného mostu, ve 
stejném místě jako současný ale 
s profilem vozovky 6m a 8,5m 
včetně chodníků. Jak konstatoval 
URBI Brno, obousměrný provoz 
pouze osobních vozidel + chodci. Pro 
takový provoz postačí současná 
silnice Pavlínka, při rekonstrukci 
a doplnění chodníků. Její místy 
nepřímý směr působí jako přirozený 
retardér dopravy a přirozeně odradí 
rozměrnější vozidla. U řešení mostu 
navrhuji projednat levnější variantu 
– rekonstrukci – při záruce další 
funkce min. 50 let. Pokud to není 
podle odborníků možné, řešit nový 
most v profilu 8,5m včetně chodníků, 
ale most přece umí dnes firmy 
postavit i jiný, než přímý! 

Zamítá se 

Odůvodnění: 

Řešení dopravy bylo prověřeno,  byla 
posouzena koncepce řešení dopravy 
ve městě, principielně je navrženo co 
možná nejšetrnější propojení 
místních komunikací ve východní 
části města tak, aby nebyla místní 
automobilovou dopravou 
přetěžována ulice Dukelská. 
Navržené řešení vytváří dopravní 
skelet sběrných komunikací 
a zajišťuje  lokální spojení 
severojižním směrem ve východní 
části města a západovýchodním 
směrem ve střední části města. 
Propojení je doplněno zpomalovacími 
prvky (kruhovými objezdy) 
a předpokládá se, že automobilová 
doprava bude omezena i dopravním 
značením (což územní plán ani jeho 
změna nemohou řešit). 

Doprava je vedena novou místní 
komunikací, vycházející z nového 
přemostění Moravy, je dále vedena 
přes kruhový objezd (ten dopravu 
zpomaluje a umožňuje směrově 
napojit okolní obslužné komunikace) 
a pokračuje severním směrem s tím, 
že respektuje okolní zástavbu 
a pokud možno i novu parcelaci. 

 

 

Nové přemostění a úprava místní 
komunikace jsou nutné. 

Konkrétní , přesné řešení vč. profilu 
vozovky a směrování přemostění 
bude předmětem podrobnější 
dokumentace. 

Tato podrobnost není předmětem 
územního plánu. 
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Pro sídliště RD v prostoru Pavlínka 
byl v minulosti vypracován projekt 
(cca 10 let zpět), kdy se plánoval 
přístup do tohoto sídliště existující 
prolukou, tuto však v minulosti (cca 
8 let) MěÚ prodal na stavební 
parcelu, Jinak mohu informovat, že 
sídliště Fischerova v Olomouci (kde 
bydlí podle mého odhadu cca 1500 
až 2000 obyvatel) není vůbec 
průjezdné a je celé řešeno jedním 
příjezdem, vnitřní komunikace 
většinou končí jako slepé cesty, 
samozřejmě pohyb a přístup chodců 
a cyklistů je zaručen průchody 
a prolukami Požárníci a sanitky, nebo 
popeláři to zvládají bez problémů. 

Napojení severojižní komunikace od 
ulice Studentů…kolem Papírny 
Kimberley a Pivovaru do místa 
nynějšího kruhového objektu 
s rekonstrukcí na SUPERkruháč 
považuji za špatné (připomíná to 
nešťastné řešení kruhového objezdu 
u Globusu po napojení obchvatu na 
Brno a Ostravu). 

Jinak platí v plném rozsahu 
připomínky ze dne 14.11.2011 
a 14.12.2012, 14.6.2012 včetně 
všech dalších z minulosti od r.2002 
(od kdy se ÚP řeší a pořád stejným 
způsobem). 

Příloha: návrh dopravního řešení 
v prostoru Pavlínka 

 
V průběhu opakovaného veřejného projednání (2. veřejné projednání) nebyly uplatněny žádné 
námitky. 

S návrhem rozhodnutí o námitkách a s návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Změny č. 1b Územního plánu Litovel vydal souhlas na základě výzvy dle § 53 odst. 1 stavebního 
zákona  Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování 
a stavebního řádu  ( č.j.: KUOK 66927/2015. ze dne 17.7.2015). 
 

C.15 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Ke zveřejněnému návrhu bylo uplatněno 6 připomínek. Pořizovatel se uplatněnými připomínkami 
zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem je vyhodnotil takto: 

 

Veřejnost Obsah připomínky Způsob řešení 

Jiří Klein, Myslechovice Žádám o změnu funkčního využití návrhové 
plochy drobné výroby (VD) v k.ú. 
Myslechovice na plochu bydlení (BI). Pozemek 
parc.č. 281/2, k.ú. Myslechovice. 

Nevyhovuje se. 

Odůvodnění:Ponecháno 
výchozí řešení, tzn. 
vymezení plochy drobné 
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vymezení plochy drobné 
výroby (VD). Plocha je 
navíc tvořena 
zemědělskou půdou I. 
třídy ochrany, jejíž 
ochrana je limitem 
využití území.Pro 
nesouhlas orgánu 
ochrany ZPF bylo nutno 
přistoupit ke zmenšení 
řešené plochy.  Potřeba 
dalších rozvojových 
ploch pro bydlení je 
v k.ú. Myslechovice již 
v dostatečné míře 
zajištěna vymezením 
zastavitelných ploch 
touto změnou o celkové 
výměře 1,22ha. 

Město Litovel Požadujeme provedení aktualizace 
stanoveného pořadí změn v území (etapizaci). 

Vyhověno 

- etapizaci zrušit. Není 
považována za účelnou. 

České dráhy, a.s.  Plocha „dopravního terminálu“ není zakreslena 
tak, jak jsme požadovali. V příloze zasíláme 
nový zákres plochy dopravního terminálu, 
rozšířený o původní navrhovanou část. Takto 
navržené plochy bude možno využít i k jinému 
účelu, než k drážnímu provozu, což může 
přispět k rozvoji města. 

Vyhověno 

- bezkolizní požadavek. 

Helena Janáčková, Litovel 

 

Požaduji zařazení pozemků parc.č. 481/1 a st. 
2832, k.ú. Litovel do ploch bydlení BI (dnes 
RZ). Uvedené pozemky jsou obklopeny 
plochami BI. Obdobný požadavek na 
sousedním pozemku parc.č. 481/10 k.ú. 
Litovel byl zohledněn, přičemž původně tyto 
pozemky tvořily pozemek jeden. 

Vyhověno  

– s podmínkou, že 
přípustnost bude 
posouzena v rámci 
následného řízení dle 
stavebního zákona 
průkazem splnění 
hygienických limitů 
hluku z dopravy na 
železniční trati Senice na 
Hané - Červenka a 
z dopravy na 
komunikaci ulice 
Dukelská, Litovel, 
v denní a noční době, 
pro chráněný venkovní 
prostor stavby (§ 82 
odst. 2 písm. j) zákona 
č. 258/2000 Sb., bylo 
zapracováno do 
dokumentace 

Vladislav Mariánek, Litovel Požadavek na změnu funkčního využití 
pozemku parc.č. 481/8 k.ú. Litovel z RZ na BI. 

Vyhověno  

– s podmínkou, že 
přípustnost bude 
posouzena v rámci 
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následného řízení dle 
stavebního zákona 
průkazem splnění 
hygienických limitů 
hluku z dopravy na 
železniční trati Senice na 
Hané - Červenka 
a z dopravy na 
komunikaci ulice 
Dukelská, Litovel, 
v denní a noční době, 
pro chráněný venkovní 
prostor stavby (§ 82 
odst. 2 písm. j) zákona 
č. 258/2000 Sb.), bylo 
zapracováno do 
dokumentace 

Mgr. Josef Pokorný, Litovel Požadavek na změnu funkčního využití nově 
navržené plochy SO.2 na RS  (Šargounský 
mlýn; chov koní) 

Vyhověno 

- bezkolizní požadavek. 

Připomínky, kterým bylo vyhověno byly zapracovány do návrhu Změny č. 1b Územního plánu Litovel  
 

Ke společnému projednání bylo také přizváno sousední město Uničov a sousední obce Červenka, 
Pňovice, Haňovice, Střeň, Náklo, Dubčany, Cholina, Loučka, Mladeč, Měrotín, Slavětín a Luká. Z jejich 
strany nebyly uplatněny žádné podněty. 

V průběhu řízení o návrhu Změny č. 1b Územního plánu Litovel v rámci 1. veřejného projednání byla 
uplatněna 1 připomínka. Pořizovatel se uplatněnou připomínkou zabýval a ve spolupráci s určeným 
zastupitelem ji vyhodnotil takto: 

 

Veřejnost Obsah připomínky Vyhodnocení 

Vladimíra Wagnerová 

MgA. Jakub Lipavský 

 

Litovel 

17.12.2014 

− Pokud je potřeba zajistit 
průjezdnost pouze pro osobní 
dopravu, jsme přesvědčeni, že 
dostačující šíře vozovky je 6m (+ 
plánované chodníky, na které již 
bylo vydáno stavební povolení). 
Širší silnice by zbytečně přivedla 
těžkou dopravu do klidné části 
města, kde se mj. i MěÚ pokouší 
prodat parcely na výstavbu RD. 

− Jako problematické vidíme 
i napojení na ulici Kollárova, 
Studentů a dále, kde se nacházejí 
školská zařízení. Při výstavbě 
komunikace takového 
charakteru, jaký uvádí koncept 
ÚP č.1B, se dá nárůst dopravy 
lehce předpokládat. Kromě 
zhoršení životních podmínek 
obyvatel by se v tomto prostoru 
zvýšila také rizika bezpečnosti. 

− Současné zakřivení mostu 
přirozeně naplňuje funkci 

Nevyhovuje se 

Odůvodnění: 

– byla posouzena koncepce 
řešení dopravy ve městě, 
principielně je navrženo co 
možná nejšetrnější propojení 
místních komunikací ve východní 
části města tak, aby nebyla 
místní automobilovou dopravou 
přetěžována ulice Dukelská. 
Navržené řešení vytváří dopravní 
skelet sběrných komunikací 
a zajišťuje  lokální spojení 
severojižním směrem ve 
východní části města 
a západovýchodním směrem ve 
střední části města. Propojení je 
doplněno zpomalovacími prvky 
(kruhovými objezdy) 
a předpokládá se, že 
automobilová doprava bude 
omezena i dopravním značením 
(což územní plán ani jeho změna 
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zpomalovače rychlosti. Při 
zachování jeho současné polohy 
by nebyla potřeba budovat 
kruhový objezd, příp. jednat 
k prodeji pozemků zúčastněných 
stran. 

Jsme přesvědčeni, že koncept pro 
toto území je nadále zbytečně 
nadsazený, že v lokalitě Pavlínka není 
pro zabezpečení obslužnosti města 
potřeba plánovat tak rozsáhlé změny. 
Dále se obáváme, že stavbou dojde 
ke znehodnocení našeho majetku. 
Poslední námitka se týká 
povodňových hrozeb. Dle našeho 
názoru stavba uzavře jakousi hráz, 
která by se v případě povodně 
naplnila a zcela naše pozemky 
a nemovitosti zalila vodou. 

nemohou řešit). 

Doprava je vedena novou místní 
komunikací, vycházející 
z nového přemostění Moravy, je 
dále vedena přes kruhový 
objezd (ten dopravu zpomaluje 
a umožňuje směrově napojit 
okolní obslužné komunikace) 
a pokračuje severním směrem 
s tím, že respektuje okolní 
zástavbu a pokud možno i novu 
parcelaci. 

Nové přemostění a úprava 
místní komunikace jsou nutné. 

Konkrétní úpravy místní 
komunikace a přemostění bude 
řešeno podrobnější 
dokumentací. 

K posouzení staveb 
v záplavovém území e příslušný 
vodoprávní úřad v navazujících 
řízení. 

 

V průběhu opakovaného veřejného projednání (2. veřejné projednání) nebyly uplatněny žádné 
připomínky. 

K veřejnému jednání  i k opakovanému veřejnému projednání bylo také přizváno sousední město 
Uničov a sousední obce Červenka, Pňovice, Haňovice, Střeň, Náklo, Dubčany, Cholina, Loučka, 
Mladeč, Měrotín, Slavětín a Luká. Z jejich strany nebyly uplatněny žádné připomínky 

 

S návrhem rozhodnutí o námitkách a s návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Změny č. 1b Územního plánu Litovel vydal souhlas na základě výzvy dle § 53 odst. 1 stavebního 
zákona  Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování 
a stavebního řádu  ( č.j.: KUOK 66927/2015. ze dne 17.7.2015). 
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D. ZÁVĚR 
 

Pořizovatel  - odbor výstavby Městského úřadu Litovel -  po odevzdání návrhu Změny č. 1b Územního 
plánu Litovel projektantem ověřil, že dokumentace Změny č. 1b Územního plánu Litovel,  včetně 
příloh, které  s touto souvisí, je zpracována v souladu se Zadáním, jak je schválilo dne 27.2.2014 
Zastupitelstvo města Litovel, že obsahově i formálně splňuje požadavky obsažené ve stavebním 
zákoně, ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů  a dalších 
právních předpisech. 

Takto úplný návrh shora uvedené územně plánovací dokumentace by řádně projednán ve společném 
projednání s dotčenými orgány, ve veřejném projednání se sousedními obcemi a veřejností, jak to 
procesně stanoví příslušná ustanovení stavebního zákona. 

Zastupitelstvo  města Litovel , v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, si ověřilo, že navrhovaná 
Změna č. 1b Územního plánu Litovel  není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.  

Na základě těchto skutečností, protože při pořizování a projednávání byly splněny všechny podmínky 
a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními předpisy, rozhodlo Zastupitelstvo 
města Litovel tímto opatřením obecné povahy vydat Změnu č. 1b Územního plánu Litovel. 

V souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona má pořizovatel (odbor výstavby MěÚ Litovel), povinnost 
předložit nejpozději do 4 let po vydání ÚP Litovel zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém 
období. 
 

 

P o u č e n í 
 
 
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  
 
 

 
 
 
Ing. Potužák Zdeněk        Viktor Kohout 
     starosta města              místostarosta města 
 
 

 
 

Ú č i n n o s t 
 
 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
Sejmuto dne: 

 


