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Změna č. 1b Územního plánu Litovel 
 
 

 
Zastupitelstvo města Litovel, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 
54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 

vydává 
 

Z m ě n u  č. 1b  ú z e m n í h o  p l á n u  LITOVEL. 
 
Změna č. 1b Územního plánu Litovel je závazná pro rozhodování o území ve správním obvodu obce 
Litovel (tj. katastrální území Litovel, Chudobín, Chořelice, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves 
u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle). 
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A. ŘEŠENÍ ÚP (VÝROK) 

Upravený text po společném jednání konaném dne 22.5.2014, po veřejném projednání konaném 
dne 10.12.2014 a opakovaném veřejném projednání konaném dne 25.3.2015. 

 

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Text první věty se doplňuje následovně: 

Změna č. 1b územního plánu Litovel je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon) v pozdějším znění. 

Text 4. a 5. odstavce se mění následovně: 

Zastavěné území bylo aktualizováno k datu zpracování návrhu změny č.1b ÚP Litovel (prosinec 2013). 

Dle zákresu v návrhu ÚP má zastavěné území rozlohu cca 546,2 ha. Rozloha nezastavěného území činí 
cca 4084,8 ha. 
 

A.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

A.2.1 Širší vztahy 

Text se ruší a nahrazuje textem: 

Z hlediska širších vztahů respektuje koncepce Změny č.1b Územního plánu města Litovle řešení Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje, právní stav po aktualizaci č. 1. 

• město leží v rozvojové oblasti RO1, 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 (v ÚP Litovel jsou řešena 
rozvojová území, vytvářející hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje území), 

• město leží na rozvojové ose OS 8 Hradec Králové / Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – 
Olomouc – Přerov, základem rozvojové osy je stávající vedení I. a III. tranzitního železničního 
koridoru, plánované ucelení rychlostní silnice R35 v úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí 
s návazností na již existující trasu R35 do Olomouce, čímž vznikne (včetně dálnice D11) druhé 
kapacitní západovýchodní silniční propojení v ČR s předpokládaným dopadem na rozvoj 
v přilehlém územním pásu (v ÚP Litovel jsou ve vazbě na dopravní tahy situovány plochy pro 
výrobu), 

• do území města zasahuje specifická oblast ST3, v této specifické oblasti se vzhledem k příznivému 
kvalitativně kvantitativnímu nahromadění surovinového potenciálu připouští zahájení další nové 
těžby menšího plošného rozsahu (max. rozsahu do 25 ha) s optimálním (výhodný poměr plochy 
k mocnosti suroviny) objemem zásob a s dlouhodobou životností ložiska při naplnění postupu dle 
„územní studie štěrkopísků“, tedy jen za splnění zákonných podmínek respektujících co nejnižší 
zátěž na jednotlivé složky životního prostředí, zejména z hlediska dopravní zátěže, 

• městem prochází významný komunikační tah nadregionálního významu II/449 (Rýmařov) – Uničov 
– Litovel - Unčovice, na který je vázán urbánní koridor Litovel – Uničov (v ÚP Litovel je držen 
územní koridor pro přeložku silnice západně města), 

• z území města vychází tah krajského významu silnice II/449 Unčovice – Prostějov. 
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ZÚR stanovuje: u navrhovaných dopravních koridorů je nutno 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). 

A.2.2 Řešené území, ochrana a rozvoj jeho hodnot 

Úvodní text beze změny. 

Základem koncepce nového územního plánu města je: 

Text třetí odrážky se upravuje následovně: 

▪ doplnění a úprava vedení městských komunikací tak, aby zajistily lokální spojení 
severojižním směrem ve východní části města a západovýchodním směrem ve střední části města 
(veškerá spojení jsou vedena přetíženou ulicí Dukelskou) 

 

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

A.3.1 Návrh urbanistické koncepce řešení 

Litovel, Chořelice, Nasobůrky 

Text 2. odstavce se upravuje následovně: 

Ve větě „Ve východní části města budou vytvářeny předpoklady pro doplnění skeletu místních 
sběrných komunikací tak, aby místní osobní doprava v severojižním směru nezatěžovala historické 
jádro města a stávající silnici II/449 (ulice Dukelská)“ se vypouští slovo „sběrných“. 

▪ Centrální zóna 

Text 3. odrážky se vypouští. 

▪ Řešení rozvojových ploch 

Text beze změny. 

Chudobín 

Text beze změny. 

Myslechovice 

Text 2. odrážky se vypouští, přidává se poslední odrážka 

Základem urbanistické koncepce je dodržení původní urbanistické struktury a charakteru zástavby 
s využitím rozvojových tendencí v území a hlavních dopravních tahů. Místní část je srostlá s obcí 
Haňovice a má i vzájemně propojenou technickou infrastrukturu. Je tvořena čtyřmi charakteristickými 
částmi. Hlavní funkcí v místní části zůstává i nadále bydlení. V místní části se nachází i proluky. 

- rozvojová plocha pro drobnou výrobu je navržena v jihovýchodní části obce u silnice III/3732, 
která bude směrově upravena. 
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Nová Ves 

Text poslední odrážky se mění následovně: 

- prostor bývalého lomu je navržen jako plocha rekreace specifické spojené se sportovním vyžitím 
včetně ploch parkovišť. 

Rozvadovice 

Text beze změny, přidává se poslední odrážka 

- mlýn Šargoun je využíván pro smíšené funkce bydlení a drobného podnikání. 

Savín 

Text beze změny, přidává se poslední odrážka 

- západně od zástavby Savína je ve vazbě na stávající plochy individuální rekreace navržen rozvoj 
tohoto rekreační území. 

Tři Dvory 

Text beze změny. 

Unčovice 

Text beze změny. 

Unčovice - Březové 

Text beze změny. 

Víska u Litovle 

Text beze změny. 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

Přehled zastavitelných ploch – viz tabulka, která je změnou č.1b ÚP Litovle doplněna následovně: 



Atelier URBI, Brno

Číslo 
plochy

Poznámka

kód využití Bx Rx Ox Sx Vx Tx Dx

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

k.ú. Litovel, změněna funkce 
d.zm.22

Z 38 RS plochy rekreace specifické 12 163  k.ú. Litovel
Z 38a OS občan. vybavení - tělovýchova a sport 45 342 k.ú. Litovel, d.zm.20
Z 39 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 1 642  k.ú. Litovel, d.zm.15
Z 62 BI bydlení individuální v RD 4 087 k.ú. Myslechovice, d.zm.4
Z 63 BI bydlení individuální v RD 8 171 k.ú. Myslechovice, d.zm.5
Z 84 RS plochy rekreace specifické 21 829 k.ú. Nová Ves
Z 98 VD plochy drobné výroby 10 067 k.ú. Myslechovice, d.zm.1

Z 99 BI bydlení individuální v RD 3 410

k.ú. Litovel, d.zm.7, - orgán 
ochrany veřejného zdraví 
považuje lokalitu za 
podmíněně přípustnou pro 
bydlení; přípustnost bude 
posuzována v rámci 
navazujících řízení podle 
stavebního zákona průkazem 
splnění hygienických limitů 
hluku z dopravy, a to v denní a 
noční době  pro chráněný 
venkovní prostor stavby

Z 100 RI plochy staveb pro rodinnou rekreaci 8 963 k.ú. Savín, d.zm.8
Z 101 RS plochy rekreace specifické 2 578 k.ú. Savín, d.zm.12
Z 102 VD plochy drobné výroby 1 304 k.ú. Nová Ves. D.zm.14
Z 103 DS plochy dopravy 7 461 k.ú. Litovel, d.zm.20
Z 104 BI bydlení individuální v RD 1 773 k.ú. Víska u Litovle, d.zm.25
Z 105 RS plochy rekreace specifické 3 912 k.ú. Nová Ves. D.zm.26
Z 106 RZ plochy rekreace - zahrádkářské lokality 14 191
Z 107 OK plochy komerčního obč. vybavení 5 245 k.ú. Litovel, d.zm.16

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

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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A.3.2.1 Bydlení 

A.3.2.1.1 Obyvatelstvo 

Text beze změny. 

A.3.2.1.2 Plochy bydlení a plochy smíšené obytné ostatní 

Úvodní text beze změny. 

 Městské osídlení 

Litovel, Chořelice, Nasobůrky 

Text beze změny. 

 Venkovské osídlení 

Chudobín 

Text beze změny. 

Myslechovice 

Text upraven následovně: 

- několik návrhových lokalit pro výstavbu rodinnými domy. Představují alternativu k rozvoji ve vlastním 
městě. 

Nová Ves 

Text upraven následovně: 

- malé lokality v jihovýchodní části zástavby. 

Rozvadovice 

Text beze změny. 

Savín 

Text beze změny. 

Tři Dvory 

Text beze změny. 

Unčovice 

Text beze změny. 

Unčovice – Březové 

Text beze změny. 

Víska u Litovle 

Text beze změny. 

A.3.2.1.3 Smíšené plochy centrální 

Text beze změny. 

A.3.2.2 Výroba a skladové hospodářství 

Text beze změny. 
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A.3.2.2.1 Průmysl a stavebnictví, drobná výroba 

Průmyslová výroba: 

Text beze změny. 

Drobná a řemeslná výroba, služby: 

Poslední věta se doplňuje následovně: 

Další návrhové plochy jsou vymezeny ve východní části Myslechovic, rezervy pro podnikání jsou 
v prostoru místní části Unčovice u silnice II. třídy. 

A.3.2.2.2 Zemědělská výroba a lesní hospodářství 

Zemědělská výroba 

Text beze změny. 

Soukromí zemědělci a drobní vlastníci 

Text se upravuje následovně: 

Dvě malé farmy jsou na k.ú. Tři Dvory, čtyři farmy na k.ú. Rozvadovice a Unčovice, v Myslechovicích 
tři. Zatím jediný větší soukromý podnik, který v současné době obhospodařuje rozsáhlejší pozemky, je 
rodinná farma p. Havlíčka ve Vísce. V ÚP beze změny. 

Umístění nových farem není specifikováno - při zřizování těchto provozů, rozmisťování hnojišť, 
skladování přípravků na ochranu rostlin a umělých hnojiv je nutno postupovat v souladu s platnými 
zákony, v případě potřeby stanovit a dodržet ochranná hygienická pásma. 

Lesní hospodářství 

Text beze změny. 

A.3.2.3 Rekreace, cestovní ruch 

Úvodní text beze změny. 

A.3.2.3.1 Pěší turistika 

Text beze změny. 

A.3.2.3.2 Cykloturistika 

Text se upravuje následovně: 

je nejatraktivnějším druhem rekreace v řešeném území. Krajina v okolí města má pro rozvoj 
cykloturistiky dobré předpoklady a proto města Olomouc a Litovel spolu s okolními obcemi (ve 
spolupráci se Správou CHKOLP) zajišťují postupné vyznačování sítě cyklotras a doplnění sítě 
cyklostezek, navazujících na budovanou Moravskou cyklistickou stezku. Hlavní páteřní regionální trasa 
vede od Zábřehu přes Litovel do Olomouce, na regionální stezku navazují lokální odbočné trasy. Na síti 
cykloturistických tras je třeba zřídit místa vhodných odpočívek se sociálním vybavením a případnými 
službami, navázat vhodnými informačními ukazateli veškeré aktivity, které mohou poskytovat okolní 
obce. 

A.3.2.3.3 Vodní turistika 

Text beze změny. 
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A.3.2.3.4 Koupání a vodní sporty 

Text se upravuje následovně: 

Pro krátkodobou rekreaci jsou v řešeném území navrženy tři lokality: koupaliště v Litovli, areál v Nové 
Vsi a vodní plocha po těžbě štěrkopísku u Nákla. 

Stávající areál koupaliště v Litovli bude rozšířen o další rekreační plochy a hřiště. Propojením 
koupaliště s vodáckou základnou vznikne sportovně rekreační areál - rozsáhlý přírodní komplex 
zaměřený na sportovně-rekreační vyžití místních obyvatel i návštěvníků s možností široké nabídky 
relaxace od dubna do října. 

Plochy u přírodního jezera v Nové Vsi (vzniklo po těžbě kamene) je navrženo využít k rekreaci. Pro 
toto využití jsou zde dobré předpoklady: jezero může být vybaveno plážemi ke koupání, hřišti pro 
míčové hry, případně zde může být vybudováno tábořiště s přímou vazbou na okolní lesy. 

Štěrkopískovna u Nákla (částečně k.ú. Unčovice) se jeví jako další vhodná lokalita ke koupání. 

A.3.2.3.5 Agroturistika 

Text beze změny. 

A.3.2.3.6 Pobytová rekreace 

Text beze změny. 

A.3.2.4 Sídelní zeleň 

Text beze změny. 
 

A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

A.4.1 Občanské vybavení, služby 

Výchozí údaje: návrhový počet obyvatel: 11250 

Text beze změny. 

A.4.1.1 Vzdělání a výchova 

Text beze změny. 

A.4.1.2 Zařízení sociální péče a zdravotnictví 

Text beze změny. 

A.4.1.3 Zařízení kulturní a osvětová 

Text beze změny. 

A.4.1.4 Zařízení veřejné správy 

Text beze změny. 
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A.4.1.5 Zařízení obchodní sítě, ubytování a stravování, služby nevýrobního charakteru 

Text beze změny. 

A.4.1.6 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Text druhého odstavce se upravuje následovně: 

Areál koupaliště bude rozšířen. Lokalita u koupaliště a vodáckého oddílu bude doplněna o další 
sportovně - rekreační plochy (dle zpracované územní studie je zde navržena sportovní hala, centrum 
volného času a venkovní sportoviště). Dopravně budou plochy obslouženy z prodloužené Javoříčské 
ulice a u koupaliště bude vybudováno kapacitní parkoviště. 

Z textu se vypouští věta: 

V k.ú. Nová Ves je navržena plocha pro tělovýchovu a sport, která využívá přírodní vodní plochu. 

A.4.2 Dopravní řešení 

A.4.2.1 Širší dopravní vztahy 

A.4.2.1.1 Silniční síť 

Text beze změny. 

A.4.2.1.2 Železnice 

Text poslední věty se upravuje následovně: 

Tělesa tratí jsou v území dlouhodobě stabilizována. V železniční stanici Litovel bude v prostoru 
Nádražní ulice zřízen dopravní terminál. 

A.4.2.2 Druhy dopravy, návrh řešení 

Text beze změny. 

Místní komunikace 

Litovel 

Text první odrážky se upravuje následovně: 

• propojení MK ve východní části města - z ul. Kollárovy novým přemostěním Moravy přes 
lokalitu Na cihelně a křižovatku s ul. Žerotínovou, s připojením na navrženou trasu II/447. Na 
trase je pod Pavlínkou z prostorových důvodů (vymezení místních komunikací zástavbou) 
a z důvodů zpomalení dopravy možno řešit okružní křižovatku. 

Vypouští se text odrážky: 

• prodloužení ul. Frištenského do lokality Za humny v Chořelicích 

• nové připojení ul. B. Němcové do ul. Dukelská (II/449); navrženo je nové přemostění náhonu 

Text následující odrážky se upravuje: 

• nová trasa MK ke koupališti s propojením na ul. Javoříčskou (dle zpracované územní studie) 

Přidává se text odrážky: 

• navrhuje se úprava připojení ul. Štefánikovy na silnici II/449 v ul. Olomoucké po zrušení 
čerpací stanice pohonných hmot, skupina a typ C MO2 7/6/30 

• nová trasa na jižním okraji k.ú. do lokality smíšené zástavby s připojením na stávající trasu 
II/449 křižovatkou stykovou, křižovatka vstřícná s MK vedoucí na náves v Chořelicích, skupina 
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a typ C MO2 7/6/30. Navržená komunikace propojí ulice Cholinskou, Štefánikovu 
a Olomouckou 

• územní rezerva propojení z ulice Příčné na obchvat II/449 s přemostěním Staré Moravy 
a křížením nadjezdem nad železniční tratí Červenka – Prostějov 

Chořelice 

Text první odrážky se upravuje následovně: 

• nová trasa, spojka vedená z kruhového objezdu na silnici II/449 do ul. Studentů v Litovli (na 
křižovatku s ul. Šargounskou), skupina a typ C MO2 9/7/50 

Nasobůrky 

Vypouští se text následujících odrážek: 

• nová trasa v prodloužení ul. Štefánikovy po trasu přeložky II/635, křižovatka úrovňová, 
skupina a typ C MO2 7/6/30 

• nová trasa na jižním okraji k.ú. do lokality smíšené zástavby s připojením na stávající trasu 
II/449 křižovatkou stykovou, křižovatka vstřícná s MK vedoucí na náves v Chořelicích, skupina 
a typ C MO2 7/6/30. Navržená komunikace propojí ulice Cholinskou, Štefánikovu 
a Olomouckou 

• územní rezerva propojení z ulice Příčné na obchvat II/449 s přemostěním Staré Moravy 
a křížením nadjezdem nad železniční tratí Červenka – Prostějov 

Pěší trasy 

Litovel 

Vypouští se text odrážky: 

• nová trasa podél náhonu u autobusového nádraží ke koupališti 

Cyklistické trasy a cyklostezky 

Text odrážek se upravuje následovně: 

• návrh cyklotrasy propojující obce Savín a Nová Ves údolím podél lesa s využitím účelové 
komunikace 

• návrh cyklotrasy z Nové Vsi po účelové komunikaci a podél tělesa trati Červenka - Prostějov 
do Nasobůrek 

• návrh cyklostezky a cyklotrasy po místních a účelových komunikacích z Chořelic do Rozvadovic 
včetně propojení na odbočku ke hřbitovu podél současné silnice II. třídy č. 449 

• návrh cyklotrasy z Rozvadovic po účelové komunikaci do Unčovic, kde naváže na stávající 
trasu č. 6027 

• návrh cyklotrasy z Litovle ulicí Havlíčkovou, Šargounskou a od Šargounského mlýna do 
Rozvadovic 

• návrh cyklotrasy ze Tří Dvorů jižním směrem na stávající trasu č. 6027 lesem 

• návrh cyklotrasy po původní silnici II/447 v případě realizace nové trasy II/447 

• západně Litovle je navrženo vybudovat cyklostezku s využitím budoucích protipovodňových 
hrází, cyklostezka převede cyklisty severojižním směrem mimo zástavbu Litovle do Vísky a do 
Nasobůrek a naváže na cyklostezku kolem koupaliště dle zpracované územní studie Litovel – 
Dolní Luka 

• návrh stezky pro pěší a cyklisty mezi Litovlí, Vískou a Sobáčovem v trase účelové komunikace 
podél melioračního příkopu, přidělené číslo stezky je 6243 
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• 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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Na konec textu se vkládá schéma stavových a návrhových cyklistických tras ve městě: 

Schéma řešení cyklistické dopravy (stav – žlutá, návrh – červená): 
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Doprava v klidu 

Tabulka v textu se upravuje následovně (úpravy jsou vyznačeny červeně): 

Parkování 

Litovel 

k.ú., ulice, lokalita navrhovaný počet stání 

(cca) 

celkem (cca) 

Dolní Les, ul. U Stadionu 40 165 

Na cihelně, návrh. lok. Z24 10 10 

U kamenného kříže, návrh. lok. Z24 25 25 

Novosady  262 

Nádraží Litovel  40 

Papcel, ul. Uničovská 13 31 

Z 23, ul. Uničovská  96 

cukrovar, ul. Loštická  30 

rest. Modrá Hvězda, ul. Žerotínova 5 8 

supermarket, ul. Dukelská a Žerotínova  90 

ul. Vítězná  105 

sídliště Vítězná  63 

Kollárova, škola 60 85 

Kollárova 30 42 

Dolní Luka, koupaliště, sportoviště, 
autokempink 

154 
30 

184 

Opletalova  15 

Studentů  22 

Studentů, Kimberley  35 

Třebízského  20 

Boženy Němcové 25 25 

Boženy Němcové, stav úřad  15 

nám. Svobody  12 

Mlýnská   10 

Šerhovní  10 

Boskovicova   5 

nám. Přemysla Otakara  45 

Čihadlo 45 45 

Olomoucké předměstí, Z 33+Z27 80+55 135 

ul. Příčná  140 
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Nádraží Litovel,předměstí  10 

Eta ul. Palackého  15 

Chořelice  10 

NASOBŮRKY   

Štefánikova 100 100 

Z 21 120 120 

Z 45 240 240 

ul. Svatoplukova Z30 120 120 

ul. Svatoplukova Z42 80 80 

Celkem 1202 2465 

Uvedené počty stání jsou informativní. 

Účelová doprava 

Text beze změny. 

Hromadná doprava 

Autobusová doprava 

Text beze změny. 

Vlaková doprava 

Text se doplňuje následovně: 

Je stabilizována, ve změně č.1b ÚP Litovle je zohledněn požadavek na vybudování dopravního 
terminálu v ulici Nádražní, u vlakové stanice Litovel Předměstí na trati Červenka – Prostějov. 

Dopravní zařízení 

Text posledního odstavce se upravuje následovně: 

Na území Litovle je v blízkosti koupaliště situován autokempink, v areálu v Nové Vsi je navrženo 
tábořiště pro motorizované turisty. 

Ochranná pásma 

Text beze změny. 

Podmínky pro umisťování: 

Text beze změny. 

A.4.3 Vodní hospodářství 

Text beze změny. 

A.4.4 Energetika 

Text beze změny. 
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A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
Text beze změny. 

 

A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ 

REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 

A.6.1 Návrh členění území města na plochy s rozdílným způsobem využití 
a podmínky jejich využití 

A.6.1.1 Zásady regulace území 

Z textu se vypouští věta: 

Průběh hranic jednotlivých ploch je možné zpřesňovat na základě podrobnější územně plánovací 
dokumentace, územně plánovacích podkladů nebo v územním řízení. 

A.6.1.2 Přehled ploch řešeného území 

Text beze změny. 

A.6.2 Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy: 

A.6.2.1 Plochy bydlení 

A.6.2.1.1 Plochy bydlení hromadného (BH) 

Text pro podmíněně přípustné stavby (druhý odstavec) se mění následovně: 

U návrhových lokalit v sousedství výrobních areálů VZ, VP, VD, v sousedství ploch hromadné rekreace 
RS a v sousedství ploch dopravních staveb (v blízkosti silnic a v blízkosti železnice) je situování 
chráněných prostorů podmíněno splněním požadovaných hlukových limitů. Chráněné prostory budou 
posuzovány z hlediska hlukové zátěže z okolních ploch a ze stávající dopravy; chráněné prostory zde 
budou navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů 
hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti 
navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního 
zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována 
investory výstavby v těchto lokalitách. 
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A.6.2.1.2 Plochy bydlení v rodinných domech (BI) 

Z textu pro přípustné využití se vypouští text „další stavby a zařízení stavby dle § 21 odst. 6 vyhl. 
č.501/2006 Sb.“. 

Text pro podmíněně přípustné stavby (druhý odstavec) se mění následovně: 

U návrhových lokalit v sousedství výrobních areálů VZ, VP, VD, v sousedství ploch hromadné rekreace 
RS, ploch komerčního občanského vybavení OK (supermarkety apod. vč. parkovišť) a v sousedství 
ploch dopravních staveb (v blízkosti silnic a v blízkosti železnice) je situování chráněných prostorů 
podmíněno splněním požadovaných hlukových limitů. Chráněné prostory budou posuzovány z hlediska 
hlukové zátěže z okolních ploch a ze stávající dopravy; chráněné prostory zde budou navrhovány až 
na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný 
prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových 
opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této 
podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách. 

A.6.2.2 Plochy smíšené obytné 

A.6.2.2.1 Plochy smíšené obytné v centrech měst (SO.1) 

Text beze změny. 

A.6.2.2.2 Plochy smíšené obytné ostatní (SO.2) 

Následující text posledního odstavce se vypouští: 

Přestavbové území: podmínkou je zpracování podrobnější dokumentace nebo dokumentace pro 
územní řízení v celém rozsahu přestavbové plochy. 

A.6.2.3 Plochy občanského vybavení 

Text bodu A.6.2.3.1 se mění následovně: 

A.6.2.3.1 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK – bez specifikace, OK.1 – 
OK. 4: obchod, stravování, ubytování, služby) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající komerční zařízení zejména v jádrovém území města. 

Navrhované plochy: 

• Plochy při ulici Příční a na Staroměstském náměstí – obchod, plochy při ulici Olomoucké – obchod, 
stravování, služby, ubytování. Plocha V Nové Vsi. Plocha bez specifikace OK – dopravní terminál 
v sousedství nádraží ČD Litovel s komerční občanskou vybaveností a službami. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru - obchody, restaurační provozovny, 
služby, s výjimkou výrobních služeb s dopadem na okolí, které lze vzhledem k rušivým vlivům na okolí 
umístit pouze v plochách výroby. 

Přípustné využití – prodejny zboží všeho druhu, restaurace, nevýrobní služby. 

Podmínečně přípustné –  nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení. 

Nepřípustné - jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu 
životního prostředí. 
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A.6.2.4 Plochy rekreace 

A.6.2.4.1 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

Text se doplňuje následovně: 

Navrhované plochy: 

• Lokalita západně zástavby Savína. 

A.6.2.4.2 Plochy rekreace – zahrádkářské lokality (RZ) 

Text beze změny. 

A.6.2.4.3 Plochy rekreace specifické – agroturistika a rekreace hromadná (RS) 

Text se upřesňuje následovně: 

Stabilizované plochy: 

• Funkčně samostatně vyčleněné nejsou, mimo Šargoun. 

Navrhované plochy: 

• U koupaliště v Litovli, Na Pindě a u vodní plochy v Nové Vsi, v Savíně U pily. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy ve kterých převažuje hromadná rekreace v objektech pro přechodné ubytování včetně 
agroturistiky. Plochy zahrnují zpravidla i pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou 
slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, koupališť, občanského vybavení (občerstvení) 
a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve 
vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

Přípustné využití – ubytovací a stravovací zařízení, rekreační objekty nebo usedlosti, chatky, 
koupaliště, hřiště, tábořiště, zeleň okrasná i užitková. 

Podmínečně přípustné – trvale obývané byty pro správce, nezbytné stavby pro dopravu 
a technickou vybavenost, omezený chov hospodářských zvířat – pouze ve vazbě na agroturistiku. 

Nepřípustné - chov hospodářských zvířat mimo objekty určené pro agroturistiku (Savín), výstavba 
objektů rodinné rekreace, stavby pro výrobu, skladování a motorismus. Všechny druhy činností, které 
nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu 
prostředí. 

A.6.2.5 Plochy výroby 

A.6.2.5.1 Plochy pro zemědělskou výrobu (VZ) 

Text beze změny. 

A.6.2.5.2 Plochy pro průmyslovou a stavební výrobu (VP) 

Text beze změny. 

A.6.2.5.3 Plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu a služby (VD) 

Text se upřesňuje následovně: 

Stabilizované plochy: 

• Drobná a řemeslná výroba různého druhu ve všech částech správního území města. 
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Navrhované plochy: 

• Navrhovány jsou plochy v Nasobůrkách, v Unčovicích, dále v Myslechovicích a menší plocha 
v severní části zástavby Nové Vsi. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby 
a řemeslnou výrobu s rušivými účinky na okolí (tj. provozy, které nelze umístit v plochách bydlení, 
veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti 
související s využitím plochy. 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu, skladování a navazující 
administrativu, výrobní služby, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko 
odpadu. 

Podmínečně přípustné – podmínkou pro situování výroby je, že 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. Na plochách výroby lze situovat také plochy nevýrobních 
služeb a ubytovací jednotky a ubytovny a to pokud nebudou převažující výrobní funkcí areálu 
negativně ovlivněny. 

Nepřípustné – bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

A.6.2.6 Plochy technické infrastruktury 

Text beze změny. 

A.6.2.7 Plochy veřejných prostranství a těles komunikací - bez kódu 

Text beze změny. 

A.6.2.8 Plochy dopravní infrastruktury 

Text beze změny. 

A.6.2.8.1 Plochy pro dopravu silniční (DS) 

Text beze změny. 

A.6.2.8.2 Plochy pro dopravu železniční (DZ) 

Text se upřesňuje následovně: 

Stabilizované plochy: 

• Plochy železnice vč. nádraží a plochy vlečkových systémů. 

Navrhované plochy: 

• Zavlečkování průmyslové zóny Na Cholinkách. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro obsluhu území železniční dopravou 
(DZ) včetně nádraží a terminálů a včetně vleček (DZ.1). Plochy je možno doplnit zelení. 

Přípustné - stavby a zařízení pro obsluhu obce železniční dopravou, účelové stavby související 
s funkcí železnice (nádraží, dopravní terminál či zařízení sloužící pro odbavení cestujících, parkoviště), 
stavby drobného prodeje jako např. občerstvení, trafika, plochy související dopravní a technické 
infrastruktury, dále vlečkové systémy, zeleň. 

Podmínečně přípustné – zařízení pro obchod, služby a veřejné stravování a administrativní 
provozy - ve vazbě na dopravní terminál. 
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Nepřípustné – ostatní stavby. 

A.6.3 Návrh podmínek využití pro nezastavěné území a nezastavitelné plochy 

Text beze změny. 

A.6.4 Zásady prostorového uspořádání sídla 

Text beze změny. 
 

A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM 

A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Úvodní text beze změny. 

Následující text se upravuje: 

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a pro 
které lze uplatnit předkupní právo - W: 

A.7.1 Plochy a koridory dopravní infrastruktury 

• WD 01 silnice II. třídy 
• WD 02 silnice III. třídy 
• WD 03 komunikace místní 
• WD 04 komunikace účelové 
• WD 05 pěší a cyklistické trasy 
• WD 06 vlečka 
• WD 07 zastávka BUS 
• WD 08 most 
• WD 09 koridor silnice II. třídy p.č. v k.ú. Litovel: 757/2, 1368/1, 1378, 1385/1, 1385/2, 1405/4, 

1406, 1411, 1413/1, 1415/2, 1415/3, 1415/4, 1415/5, 1415/12, 1415/14, 1415/15, 1416/2, 1604, 
1607/2, 1607/5, 1689/3, p.č. v k.ú. Chořelice: 112, 120 

• WD 10 parkoviště Tři Dvory: 312/11, 312/12, 312/13, 312/5 v k.ú. Tři Dvory 
• WD 10 parkoviště u koupaliště Litovel: 479/2, 479/19, 2024, 479/21 
• WD 10 parkoviště Litovel Vítězná: 317,341/2 
• WD 10 parkoviště Litovel Staroměstské náměstí: 446, 471 
• WD 10 parkoviště Litovel U Stadionu: 851/1, 851/9 
• WD 10 parkoviště Litovel Pavlínka: 842 
• WD 10 parkoviště Litovel B. Němcové: 16/2 
• WD 10 parkoviště Litovel Kollárova: 106/1 
• WD 10 parkoviště Litovel Olomoucké Předměstí: 214/2 
• WD 10 parkoviště Litovel Olomoucké Předměstí: 225/1 a Chořelice: 1/17 
• WD 10 parkoviště Chudobín: 18/8, 58/46-48, 57/45 
• WD 10 parkoviště Myslechovice: 61/25 
• WD 10 parkoviště Nová Ves: 186/4, 123/1 
• WD 10 parkoviště Savín: 713/1 
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Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nelze 
uplatnit předkupní právo - V: 

A.7.2 Koridory technické infrastruktury 

Za veřejně prospěšné stavby budou považovány veškeré navrhované řady a objekty, nepostradatelné 
pro zásobování sídla. 

• VT 01 koridory technické infrastruktury (stavby pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod, 
zásobování plynem a teplem, zásobování el. energií a spoje) 

• VT 02 objekt na technických sítích (dtto) 

A.7.3 Veřejně prospěšná opatření 

• VR 01 opatření ke zvyšování retenčních schopností území 

• VU 01 založení prvků územního systému ekologické stability 

A.7.4 Návrh objektů k asanaci a na dožití 

Asanace souvisí převážně s dopravním řešením ÚP. 

• VA 01 objekty určené k asanaci (k.ú. Unčovice: p.č. 228) 

• VA 02 objekty určené na dožití (k.ú. Litovel: p.č. 1512, 2024) 

Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny v grafické části dokumentace ve výkrese č. 8. 

Na objektech určených k asanaci lze připustit pouze udržovací práce. 
 

A.8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT POUZE PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO 

A.8.1 Stavby veřejné vybavenosti 

Text se mění následovně: 

Předkupní právo ve prospěch města Litovel není uplatněno. 
 

A.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 

PROVĚŘENÍ 
Text beze změny. 
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A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, 
STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ 

POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 
Text bodu VI se vypouští a následující text se mění: 

V případě územních studií budou lhůty jejich vyhotovení a vložení do evidence územně plánovací 
činnosti stanoveny na 4 roky od schválení ÚP Litovle nebo jeho změny. 

Ostatní studie: 

Doporučují se zpracovat na všechny lokality, kde není jasný dopravní skelet a vedení inženýrských sítí. 

Územní studie budou dle potřeby zaměřeny i na hodnocení akustických poměrů v území; na základě 
tohoto hodnocení budou určeny kritické body a orgánem ochrany veřejného zdraví budou zhodnocena 
zdravotní rizika prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva. 
 

A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY 

Č. 9 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB. 
Text se mění následovně: 

Plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování 
o změnách jejich využití nejsou vymezeny. 
 

A.12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
Text se nahrazuje novým textem: 

V územním plánu není stanoveno pořadí změn v území (etapizace). 
 

A.13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
Text beze změny. 
 

A.14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Text beze změny. 
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A.15 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
Změna č. 1b Územního plánu Litovel, textová část řešení ÚP obsahuje: 
kapitoly A.1 – A.15, celkem 23 stran textu + vložená tabulka za str. 6. 
 
Změna č. 1b Územního plánu Litovel, grafická část obsahuje: 
 

1. Výkres základního členění území (samostatná příloha) 1 : 10 000 

2.1. Hlavní výkres - komplexní urbanistický návrh, 7 výřezů 1 : 5 000 

3. Dopravní řešení, 2 výřezy 1 : 5 000 

4.  Zásobování vodou, 1 výřez 1 : 5 000 

5. Odkanalizování, 1 výřez 1 : 5 000 

6. Zásobování plynem, 1 výřez 1 : 5 000 

8. Veřejně prospěšné stavby, asanace (3 samostatné přílohy) 1 : 5 000 


























