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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 
Územní plán města je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

Řešeným územím je správní území města Litovel, tj. katastrální území Litovel a katastrální území 
Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice 
a Víska (součástí k.ú. Unčovice je Březové). Velikost řešeného území je cca 4639 ha. 

Řešené území se skládá ze zastavěné a nezastavěné části území. 

Zastavěné území bylo aktualizováno k datu zpracování návrhu změny č.1b ÚP Litovel (prosinec 2013), 
dále bylo v řešení změny č. 2 ÚP Litovel vymezeno zastavěné území na parcele p.č. 157/1 k.ú. Nová 
Ves. 

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 

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 

Řešeno je celé správní území města. 

Jádrovým územím je Litovel, jehož historická část je plošně chráněné území, vyhlášené v roce 1992 
městskou památkovou zónou. Koncepce řešení územního plánu proto plně zajišťuje ochranu hodnot 
území (přírodních i civilizačních – Natura 2000, CHKO Litovelské Pomoraví, městská památková zóna, 
nemovité kulturní památky atd.). 

Z hlediska stávajícího využití území převažuje v zastavěném území města a jeho místních částí zóna 
bydlení a zóna smíšená obytná, na něž často navazují lokality, využívané k rekreaci. Ve městě budou 
rozvíjeny především tyto funkce, přiměřeně doplněné plochami pro rozvoj ekonomických aktivit, 
zejména výroby ve vazbě na dopravní koridory. 

Základem koncepce nového územního plánu města je: 

▪ respektování původní urbanistické struktury a charakteru zástavby města, zejména 
jeho historické části – zklidnění prostoru náměstí Přemysla Otakara, postupná regenerace 
prostoru Staroměstského náměstí, kde je historicky nejstarší část města devastována dopravou 
a nevhodnými přestavbami, úprava prostoru kolem ulice Palackého, 

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

▪ 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) 

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

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

▪ řešení vesnického osídlení jako samostatných svébytných celků – místních částí, 

▪ řešení technické vybavenosti (doplnění chybějících inženýrských sítí ve stávající zástavbě, 
návrh sítí pro rozvojové plochy), 

▪ řešení nezastavitelného území s respektováním ochrany přírody (koridor pro výhledové 
přeložení silnice II/449 je přes území CHKO LP veden podél protipovodňových hrází a nad územím 
navržených mokřadů západně Hvězdy je předpokládá estakáda). 

Koncepce řešení vesnického osídlení: 

Hlavní funkcí obcí (místních částí) je i nadále bydlení a zemědělská výroba. Dle polohy obcí je řešena 
protipovodňová ochrana a problémy týkající se dopravy. 
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A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

A.3.1 Návrh urbanistické koncepce řešení 

Litovel, Chořelice, Nasobůrky 

V území města bude respektována historická zástavba a její charakter. 

Historické jádro Litovle s městskou památkovou zónou bude dopravně zklidněno. Z centra města bude 
postupně vyloučena silniční doprava nadmístního významu. Přeložka silnice II/447 severně města 
bude pokud možno sloučena s realizací protipovodňových opatření (ohrázování severního obtokového 
koryta). Pro přeložku silnice II/449 bude držena územní rezerva - koridor o šířce 100m podél 
západního ohrázování území. Ve východní části města budou vytvářeny předpoklady pro doplnění 
skeletu místních komunikací tak, aby místní osobní doprava v severojižním směru nezatěžovala 
historické jádro města a stávající silnici II/449 (ulice Dukelská). Bude zde realizován nový most přes 
řeku Moravu náhradou za stávající nevyhovující přemostění. Dále bude podporována snaha přemístit 
dopravně špatně přístupný závod Kimberley Clark ve východní části města do nově navrhovaných 
ploch pro průmysl v jižní části města. 

V místních částech Chořelice a Nasobůrky budou podporována svébytná podružná centra a nebude 
narušen současný ráz zástavby. 

Využití všech navržených rozvojových ploch bude podmíněno jejich dobrou dopravní dostupností 
(realizace obslužných komunikací). 

Jedním z prvořadých úkolů je realizace protipovodňových opatření. Povodňové vody budou odvedeny 
mimo zástavbu města severním obtokovým korytem. V jižní části města (pod Chořelicemi) bude 
ponechán nezastavěný průchod územím (zelený pás) pro případ potřeby odvedení zbytkových vod 
z území za silem. Část ploch pro výstavbu, zejména v Chořelicích, bude zastavěna až ve výhledu, po 
realizaci protipovodňových hrází dle připravované dokumentace pro územní řízení. 

▪ Centrální zóna 

- úpravy památkové zóny budou řešeny podrobnější dokumentací (na příklad organizace dopravy 
s případným zjednosměrněním některých ulic, situování parkovacích ploch, pěší zóny, vedení 
cyklotras, úpravy parterů ulic), 

- v centrální smíšené zóně bude podporována dostavba objektů občanského vybavení (s cílem oživit 
obchod, služby, bydlení, cestovní ruch), 

▪ Řešení rozvojových ploch 

- bydlení hromadné bude situováno převážně jižně a severně stávající zástavby města Litovle, 
bydlení individuálního charakteru v okrajových částech města s vazbou na okolní krajinu, 

- plochy smíšené obytné ostatní (s obchodem, službami a nezávadnou výrobou) budou situovány 
tak, aby doplnily živá území a  území s nejvyšší hustotou osídlení, 

- občanské vybavení nadmístního významu bude doplněno ve vazbě na historické jádro a ulici 
Palackého – lze zde umístit kulturně společenské prostory, případně novou střední školu na 
Velkém Pastvisku s pěším propojením na Smetanovy sady, 

- budou vytvořeny předpoklady pro situování podružných center obchodu a služeb u Sladovny 
v severní části města a jižně Chořelic, 

- sportovně rekreační činnost bude rozvíjena ve stávajících areálech městského stadionu 
a v sousedství koupaliště, ve výhledu na ploše Velkého Pastviska, 

- nové plochy pro průmyslovou a drobnou výrobu budou situovány ve vazbě na silniční tahy 
nadmístního významu, případně na přeložky těchto silnic. 
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Chudobín 

Zástavba v místní části  je stabilizována podél silnice II. a III. třídy s minimem proluk. Místní část bude 
nadále bude plnit funkci bydlení, částečně zajistí pracovní příležitosti v areálu ZD Doubrava 
a ubytovací kapacity v areálu bývalého zámečku. 

Limitujícími faktory rozvoje  území je hranice chráněného ložiskového území. Psychickou bariérou 
rozvoje směrem k Haňovicím je areál ZD Doubrava, včetně nevyhlášeného ochranného pásma 
živočišné výroby družstva. 

- největší plocha pro stavby bydlení individuálního je proto navržena v jižní části obce. Kompoziční 
osa této lokality je rovnoběžná se silnicí II. třídy, 

- plocha pro sport a rekreaci je navržena v severozápadní části, 

- v severní části podél záhumenní cesty jsou navrženy v rezervě plochy smíšené (bydlení a drobná 
výroba). Území navazuje na stávající plochy drobné výroby. 

Myslechovice 

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. 

- v tomto katastrálním území je navržena největší  lokalita bydlení individuálního v rámci místních 
částí. variantně představuje náhradní plochy za navrhované plochy ve vlastním městě, 

- druhá lokalita bydlení individuálního je navržena podél silnice II. třídy, její kvality částečně snižuje 
blízkost železniční tratě. Jedná se o doplnění jednostranně obestavěné komunikace, 

- třetí lokalita pro individuální bydlení je ve východní části podél místní komunikace. Jedná se 
o velmi atraktivní polohu, 

- čtvrtá lokalita pro individuální bydlení je podél místní komunikace  směrem k Haňovicím, 

- v ploše bývalého mechanizačního střediska je navržena plocha smíšená – podnikatelské aktivity, 

- plocha smíšená je navržena západně od stávající zástavby, bez vazby na stávající sídelní strukturu. 

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

Nová Ves 

Hlavní funkcí místní části by měla být výhledově rekreace. Obec má územní možnosti pro rozvoj 
rekreace. V současné době je těžba v lomu v jižní části obce ukončena. Vytěžená jáma je zatopená 
a vytváří jezero lemované lesem. Zástavba v obci je dlouhodobě stabilizovaná až na území podél 
komunikace u bývalého lomu, kde je realizována postupná přestavba. 

- je navržena lokalita bydlení individuálního, která doplňuje výstavbu podél silnice III.třídy v SV části 
při vjezdu do obce, 

- je navrženo 5 lokalit  bydlení smíšeného, 

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

Rozvadovice 

Určujícím prvkem urbanistické koncepce je silnice III. třídy, která tvoří základní dopravní kostru obce 
a prochází z jihozápadu na severovýchod. Kolem ní se soustřeďuje výstavba rodinných domů 
venkovského charakteru. Zástavba je zde stabilizovaná s výjimkou severní části při vyústění místní 
komunikace k zemědělskému družstvu. Jedná se o plochu, které byla ponechána funkce bydlení. 
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Jihovýchodně se nachází rozsáhlý areál ZD Unčovice, který je stabilizovaný. Plocha sportu 
a krátkodobé rekreace je v severní části zástavby. 

Limitujícími faktory v území je hranice chráněného ložiskového území, hranice Q100, ochranné pásmo 
silnice II. třídy. 

- návrhové plochy individuálního bydlení jsou vymezeny v severní části. Hlavní lokalitou je rozsáhlá 
plocha východně od silnic, 

- návrhové plochy bydlení smíšeného jsou navrženy v jižní části. Jedná se o dostavby v již započaté 
výstavbě. 

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

Savín 

Zásadním koncepčním úkolem, který musí být podrobně rozpracován v rámci pozemkových úprav je 
vyřešení problematiky protierozních opatření na katastru. 

Pro zlepšení dopravního spojení mezi obcemi, při absenci hromadné dopravy, navrhujeme rozšíření 
cykloturistických tras o cyklostezku Savín - Nová ves. Ta navazuje na stávající cyklotrasy, které 
pokračují dále až do Litovle. Dojde tím i ke zvýšení  atraktivity území z hlediska krátkodobé rekreace. 

Místní část bude i nadále plnit funkci bydlení a rekreace, nepředpokládá se žádný výrazný územní 
rozvoj. Zástavba v obci je již dlouhodobě stabilizována.  

- plochy pro individuální bydlení jsou navrženy v jižní části obce, 

- plocha dopravní pro umístění čerpací stanice pohonných hmot je navržena v severní části katastru. 

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

Tři Dvory 

Ústředním, spíše klidovým prostorem obce je a bude náves s kaplí sv. Floriána. Zástavba podél silnice 
Litovel – Pňovice, kde je také situováno komerční občanské vybavení, bude v prolukách doplněna. 
Současná dopravní zátěž silnice není vysoká, není uvažováno s přeložkou silnice mimo zástavbu – 
přeložka silnice v Litovli vedená přes k.ú. Červenka je motivována jinými důvody. 

Pro individuální výstavbu jsou mimo proluk podél silnice Litovel – Pňovice navrženy plochy podél 
odbočky z této silnice jižním směrem. Dále je pro zástavbu určena větší plocha pod silnicí východně od 
hřiště, které by bylo možno případně rozšířit. Ve vazbě na hostinec a prodejnu ve směru k návsi je 
navrženo doplnění občanského vybavení. 

V sousedství podniku na výrobu těstovin Adriana se uvažuje s dobudováním parkoviště i s rozvojem 
výrobních ploch. 

Unčovice 

Určujícím prvkem urbanistické struktury je silnice III. třídy, která prochází z jihozápadu na 
severovýchod a místní komunikace. Křižovatka těchto silnic tvoří náves s původní venkovskou 
zástavbou, která je stabilizovaná. Výjimku představuje zástavba hospodářskými objekty na konci 
hlubokých zahrad (východní část při bývalé záhumenní cestě směrem k družstvu). Jedná se 
o přestavbové území. Není blíže specifikováno, realizace probíhají podle potřeb majitelů. 

Zemědělská výroba je ve východní části. Veškeré plochy zemědělské výroby jsou respektovány 
a doplněny o návrhovou plochu. Plochy občanské vybavenosti jsou soustředěny do jihozápadní části. 

Plochy drobné výroby jsou soustředěny do jižní části obce. Určitou rezervu pro rozvoj drobného 
podnikání představují navazující pozemky zástavby rodinnými domy. Tato možnost je ošetřena 
v regulativech.  

Je mimořádně vhodná pro rozvoj ploch průmyslové výroby a drobného podnikání. 

- je navržena plocha výroby zemědělské, 
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- plochy výroby v jižní části, 

- na území bývalé skládky je navržena veřejná zeleň, která opticky oddělí obec od dopravního 
koridoru, 

- plochy pro sport a krátkodobou rekreaci, 

- izolačním pás veřejné zeleně o šířce 50 m, 

- v prostoru mezi Unčovicemi a místní částí Březové jsou navrženy plochy těžby. Jedná se o stávající 
Chráněné ložiskové území Náklo  - část II a CHLÚ Náklo I – část III. Uvažovanému rozšíření DP 
Náklo v hranicích CHLÚ I. MŽP udělilo předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru 
v jižní části ložiska a v severozápadní části ložiska. Celé území bylo navrženo k prověření územní 
studií (studie byla zpracována). 

Unčovice - Březové 

Bydlení je a bude hlavní funkcí místní části. Urbanistická struktura je stabilizována podél silnice III. 
třídy. Zástavba rodinnými domy je soustředěna podél této osy. Objekty zemědělské výroby jsou mimo 
zastavěné území ve východní části. 

Limitujícími faktory v území je hranice Q100, hranice CHKO Litovelské Pomoraví. Bariérou rozvoje je 
koncová poloha obce s minimálním napojením na veřejnou dopravu. 

- plochy pro individuální bydlení jsou navrženy v rámci proluk. 

Víska u Litovle 

Víska zůstane malou zemědělskou obcí ulicové půdorysné formy s kapličkou sv. Floriána na návsi. 
Rozvoj zástavby je velmi limitován polohou v záplavovém území v sousedství ramen "Malé vody" 
a Mlýnského potoka. 

Je navržena přiměřená dostavba rodinnými domy venkovského typu. Severozápadně návsi na louce za 
vodou - v prostoru navrhovaného biocentra je situována plocha pro malé výletiště, tato plocha nebude 
rozšiřována ani zastavována. 

Obec protíná hranice CHKO LP, meandrující ramena Mlýnského potoka a "Malé vody" lemovaná 
bohatou zelení jsou zařazena mezi zvláště chráněná území přírody. Propojení zástavby s přírodou bude 
respektováno. 

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

Z urbanistického hlediska je omezujícím faktorem hranice zastavitelných ploch města, zakreslená jako 
rozšíření zastavěné části řešeného území v grafické části dokumentace. 

Přehled zastavitelných ploch – viz tabulka: 



Atelier URBI, Brno

Číslo 
plochy

Poznámka

kód využití Bx Rx Ox Sx Vx Tx Dx
Z 1 BI bydlení individuální v RD 45 154  k.ú. Tři Dvory
Z 2 BI bydlení individuální v RD 2 172  k.ú. Tři Dvory
Z 3 BI bydlení individuální v RD 4 368  k.ú. Tři Dvory
Z 4 BI bydlení individuální v RD 8 450  k.ú. Litovel
Z 5 BI bydlení individuální v RD 87 822  k.ú. Litovel
Z 6 BI bydlení individuální v RD 44 645  k.ú. Litovel
Z 6a BI bydlení individuální v RD 1 925 k.ú. Litovel
Z 7 BI bydlení individuální v RD 6 009  k.ú. Litovel
Z 8 BI bydlení individuální v RD 3 039  k.ú. Litovel
Z 9 BI bydlení individuální v RD 13 660 k.ú. Litovel
Z 9a BI bydlení individuální v RD 2 655 k.ú. Litovel
Z 9b BI bydlení individuální v RD 1 555 k.ú. Litovel
Z 11 BI bydlení individuální v RD 10 696  k.ú. Litovel
Z 12 BI bydlení individuální v RD 1 206  k.ú. Litovel
Z 13 BI bydlení individuální v RD 7 737  k.ú. Chořelice
Z 14 BI bydlení individuální v RD 29 629  k.ú. Chořelice
Z14a BI bydlení individuální v RD 6 539 k.ú. Chořelice
Z 15 BI bydlení individuální v RD 23 975  k.ú. Nasobůrky
Z 16 BI bydlení individuální v RD 7 892  k.ú. Nasobůrky
Z 17 BI bydlení individuální v RD 2 051  k.ú. Nasobůrky
Z 18 BI bydlení individuální v RD 20 920  k.ú. Víska
Z 19 BH bydlení hromadné 8 062  k.ú. Litovel
Z 21 BH bydlení hromadné 37 152  k.ú. Litovel
Z 22 SO.2 smíšené obytné ostatní   20 885 k.ú. Litovel
Z 23 SO.2 smíšené obytné ostatní   8 616 k.ú. Litovel
Z 24 SO.2 smíšené obytné ostatní   11 114 k.ú. Litovel
Z 25 SO.2 smíšené obytné ostatní   4 691 k.ú. Litovel
Z 26 SO.2 smíšené obytné ostatní   2 923 k.ú. Litovel
Z 27 SO.2 smíšené obytné ostatní   11 395 k.ú. Litovel
Z 28 SO.2 smíšené obytné ostatní   75 652 k.ú. Litovel
Z 29 SO.2 smíšené obytné ostatní   22 041 k.ú. Litovel
Z 30 SO.2 smíšené obytné ostatní   58 430 k.ú. Nasobůrky

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP LITOVEL

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití



Číslo 
plochy

Poznámka

kód využití Bx Rx Ox Sx Vx Tx Dx

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 31 SO.2 občan.vybavení: obchod  4 668  k.ú. Tři Dvory
Z 32 OK.1 občan.vybavení: obchod  11 123  k.ú. Litovel

Z 33 OV.1,4
občan.vybavení: vzdělávání, výchova, 
kultura  25 896  k.ú. Litovel

Z 34
OV.1,4 
OK.1,3,4, 

občan.vybavení: vzdělávání, výcho-va, 
kultura, obchod, stravování, služby  31 380  k.ú. Litovel

Z 35 OV.4 občan.vybavení: kultura  11 123  k.ú. Chořelice
Z 36 SO.2 plochy smíšené obytné - ostatní  1 516 k.ú. Litovel
Z 37 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport  3 745  k.ú. Litovel
Z 38 RS plochy rekreace specifické 12 163  k.ú. Litovel
Z 38a OS občan. vybavení - tělovýchova a sport 45 342 k.ú. Litovel
Z 39 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 1 642  k.ú. Litovel
Z 40 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 5 852  k.ú. Litovel
Z 41 VD plochy drobné výroby 6 791 k.ú. Litovel
Z 42 VD plochy drobné výroby   37 285 k.ú. Nasobůrky
Z 43 VP plochy průmyslové výroby   92 294 k.ú. Tři Dvory
Z43a VP plochy průmyslové výroby 10 100 k.ú. Tři Dvory
Z 44 VP plochy průmyslové výroby 27 229 k.ú. Litovel
Z 45 VP plochy průmyslové výroby 270 191 k.ú. Litovel, Nasobůrky
Z 46 VP plochy průmyslové výroby 4 186 k.ú. Chořelice

DS plochy dopravy v k.ú. Litovel celkem 102 700 k.ú. Litovel, Chořelice
DS koridor pro komunikaci II/449 11 555 sever k.ú. Litovel
DS koridor pro komunikaci II/447 161 003 jih k.ú. Litovel

Z 47 BI bydlení individuální v RD 4 592 k.ú. Unčovice
Z 48 BI bydlení individuální v RD 7 544 k.ú. Unčovice
Z 49 BI bydlení individuální v RD 3 924 k.ú. Unčovice
Z 50 BI bydlení individuální v RD 1 689 k.ú. Unčovice
Z 51 BI bydlení individuální v RD 6 011 k.ú. Unčovice
Z 52 BI bydlení individuální v RD 4 125 k.ú. Unčovice
Z 53 BI bydlení individuální v RD 6 199 k.ú. Unčovice
Z 54 BI bydlení individuální v RD 1 777 k.ú. Unčovice
Z 55 BI bydlení individuální v RD 3 002 k.ú. Unčovice



Číslo 
plochy

Poznámka

kód využití Bx Rx Ox Sx Vx Tx Dx

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 56 BI bydlení individuální v RD 5 083 k.ú. Rozvadovice
Z 57 BI bydlení individuální v RD 3 719 k.ú. Rozvadovice
Z 58 BI bydlení individuální v RD 15 127 k.ú. Rozvadovice
Z 59 BI bydlení individuální v RD 5 337 k.ú. Rozvadovice
Z 60 BI bydlení individuální v RD 13 632 k.ú. Myslechovice
Z 62 BI bydlení individuální v RD 4 087 k.ú. Myslechovice
Z 63 BI bydlení individuální v RD 8 171 k.ú. Myslechovice
Z 64 BI bydlení individuální v RD 3 167 k.ú. Myslechovice
Z 65 BI bydlení individuální v RD 1 218 k.ú. Myslechovice
Z 66 BI bydlení individuální v RD 12 222 k.ú. Myslechovice
Z 67 BI bydlení individuální v RD 36 844 3 139 k.ú. Chudobín
Z 68 BI bydlení individuální v RD 685 k.ú. Chudobín
Z 69 BI bydlení individuální v RD 6 334 k.ú. Nová Ves
Z 70 BI bydlení individuální v RD 1 240 k.ú. Nová Ves
Z 71 BI bydlení individuální v RD 1 016 k.ú. Savín
Z 72 BI bydlení individuální v RD 3 490 k.ú. Savín
Z 73 BI bydlení individuální v RD 3 340 k.ú. Savín
Z 74 BI bydlení individuální v RD 2 115 k.ú. Savín
Z 75 BI bydlení individuální v RD 1 820 k.ú. Savín
Z 76 SO.2 plochy smíšené obytné ostatní 8 761 k.ú. Rozvadovice
Z 77 SO.2 plochy smíšené obytné ostatní 3 152 k.ú. Rozvadovice
Z 78 SO.2 plochy smíšené obytné ostatní 7 725 k.ú. Myslechovice
Z 79 OK.2 občan.vybavení: ubytování 924 k.ú. Chudobín
Z 79a OH občan.vybavení: veřejná pohřebiště 604 k.ú. Chudobín
Z 80 OK.1 občan.vybavení: obchod 645 k.ú. Nová Ves
Z 81 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 5 650 k.ú. Unčovice
Z 82 BI občan.vybavení - tělovýchova a sport 11 698 k.ú. Myslechovice
Z 83 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 7 574 k.ú. Chudobín
Z 84 RS plochy rekreace specifické 21 829 k.ú. Nová Ves
Z 85 VD plochy drobné výroby 96 731 k.ú. Unčovice
Z 86 VD plochy drobné výroby 6 200 k.ú. Unčovice
Z 87 VZ plochy zemědělské výroby 31 982 k.ú. Unčovice
Z 87a TE technická infrastruktura 69 034 k.ú. Litovel
Z 88 DS plochy dopravy 24 063 k.ú. Unčovice



Číslo 
plochy

Poznámka

kód využití Bx Rx Ox Sx Vx Tx Dx

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 89 DS plochy dopravy 13 611 k.ú. Unčovice
Z 90 DS plochy dopravy 11 145 k.ú. Unčovice
Z 91 DS plochy dopravy 19 639 k.ú. Unčovice
Z 92 DS plochy dopravy 1 103 k.ú. Myslechovice
Z 93 DS plochy dopravy 6 070 k.ú. Nová Ves
Z 94 DS plochy dopravy 5 988 k.ú. Savín
Z 95 BI bydlení individuální v RD 1 003 k.ú. Myslechovice
Z 96 BI bydlení individuální v RD 1 988 k.ú. Chudobín
Z 97 SO.2 plochy smíšené obytné ostatní 617 k.ú. Unčovice
Z 98 VD plochy drobné výroby 10 067 k.ú. Myslechovice

Z 99 BI bydlení individuální v RD 3 410

k.ú. Litovel - 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
Z 101 RS plochy rekreace specifické 2 578 k.ú. Savín
Z 102 VD plochy drobné výroby 1 304 k.ú. Nová Ves. 
Z 103 DS plochy dopravy 7 461 k.ú. Litovel
Z 104 BI bydlení individuální v RD 1 773 k.ú. Víska u Litovle
Z 105 RS plochy rekreace specifické 3 912 k.ú. Nová Ves. 
Z 106 RZ plochy rekreace - zahrádkářské lokality 14 191
Z 107 OK plochy komerčního obč. vybavení 5 245 k.ú. Litovel

Celkem 563 064 41 807 189 695 237 518 584 293 69 034 367 477

Celkem všechny návrhové plochy 2 052 888
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A.3.2.1 Bydlení 

A.3.2.1.1 Obyvatelstvo 

Dle schváleného zadání se předpokládá mírný nárůst obyvatel města, na případných 
11 250 pro celé správní území města. 

A.3.2.1.2 Plochy bydlení a plochy smíšené obytné ostatní 

Územní plán vymezil nové plochy pro bydlení tak, aby odpovídaly předpokládanému nárůstu počtu 
obyvatel včetně potřeby zvýšit obytný standard obyvatel stávajících. 

 Městské osídlení 

Litovel, Chořelice, Nasobůrky 

Možnosti pro rozvoj bydlení v Litovli jsou omezené (niva řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví). 
Jako nejvhodnější oblast pro rozvoj hromadného bydlení se jeví sever a jih města, výstavba rodinných 
domů je směrována východně Litovle, posléze na ni naváže výstavba v Chořelicích (plochy územních 
rezerv). 

Prostor Uničovského Předměstí: lokalita je vymezena stávající zástavbou v ulicích Uničovské, 
Novosady, Červenské a Polní, na východě je respektována farma s chovem daňků. Na severu je 
lokalita vymezena budoucí obslužnou komunikací, napojenou na přeložku silnice II/447 severně 
města. V západní části je určena pro výstavbu bytových domů a pro plochy smíšené ostatní s objekty 
služeb a administrativou v sousedství areálu firmy Papcel, Ve východní části zástavbu ukončí rodinné 
domy, jejichž zahrady budou tvořit plynulý přechod města do krajiny. 

Pavlínka: lokalita je vymezena ulicí Pavlínka, řekou Moravou a dále bývalou a stávající trasou 
Třídvorky. Je určena pro výstavbu rodinných domů. V těžišti nové obytné čtvrtě (v místě křížení 
navržené sběrné městské komunikace s prodlouženou ulicí Žerotínovou) budou plochy doplněny 
vybavením obchodu a služeb (plochy smíšené obytné ostatní). Výstavba v lokalitě je podmíněna 
dopracováním urbanistické studie z r. 2007 na celou lokalitu. 

Litovel jih: kapacitní lokalita vhodná pro situování bytových i rodinných domů v kombinaci s plochami 
pro občanské vybavení a služby. Středem lokality je veden pás sídelní zeleně, určený v případě 
potřeby k odvedení povodňových vod z území za areálem sil (Trávníky). 

Chořelice: dostavba rodinnými domy v prolukách v jižní části sídla. 

Nasobůrky: podél silnice II/635 jsou navrženy plochy smíšené obytné ostatní s tím, že bydlení bude 
odstíněno od silnice objekty občanského vybavení, služeb a drobné nerušící výroby. Dále se 
s výstavbou rodinných domů uvažuje podél záhumenní cesty a v prolukách jižně návsi v Nasobůrkách. 

Výstavba je ve všech lokalitách podmíněna výstavbou komunikací a inženýrských sítí. 

V nejbližším období bude věnována pozornost také bydlení ve stávajících panelových domech. Bude 
třeba zlepšit jak standard bydlení, tak vzhled objektů (úpravy fasád, střech, včetně zateplení objektů) 
i okolí domů (zeleň, parkování, garáže atd.). 

 Venkovské osídlení 

Chudobín - druhá největší lokalita pro výstavbu rodinnými domy. Výborná dopravní dostupnost. 

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

Nová Ves - malé lokality v jihovýchodní části zástavby. 

Rozvadovice – čtyři návrhové lokality pro výstavbu rodinnými domy, jedna lokalita smíšeného 
bydlení. 

Savín - pouze proluky. 
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Tři Dvory - jedna menší lokalita a proluky. 

Unčovice - pouze dostavby stávajících zahrad. Minimální množství stavební parcel. 

Unčovice – Březové - pouze proluky. 

Víska u Litovle – omezená dostavba v území ohroženém průsakem spodních vod přes 
protipovodňovou ochranu. 

A.3.2.1.3 Smíšené plochy centrální 

Smíšené plochy centrální zaujímají v Litovli historické jádro města a jsou prakticky totožné s územím 
památkové zóny. Zde je nutno respektovat historickou zástavbu, opravy, rekonstrukce a přestavby 
podléhají režimu památkové zóny města. 

Územní plán navrhuje postupné oživení centra intenzifikací využití parteru obytných domů pro 
občanské vybavení a služby. Nesmí však dojít k nadměrnému úbytku bytů v území. 

A.3.2.2 Výroba a skladové hospodářství 

Město Litovel a jeho vesnická část jsou průmyslově zemědělským centrem. Snahou města je a bude 
vytvářet dobré podmínky pro oživení podnikatelských areálů i pro nově příchozí investory. Po 
dokončení výstavby průmyslové zóny v sousedství rychlostní komunikace I/35 bude dlouhodobá 
koncepce rozvoje podpořena zajištěním dalších rozvojových ploch, v ÚP jsou situovány především 
podél přeložky silnice II/635 jižně Chořelic. 

A.3.2.2.1 Průmysl a stavebnictví, drobná výroba 

Průmyslová výroba: 

Rozhodující výrobní podniky budou soustředěny ve třech ucelených lokalitách - v severní a jižní části 
města Litovle a v průmyslové zóně Nasobůrky – Víska u Litovle. Zde budou umístěny zejména ty 
provozovny výroby a služeb, které nejsou přípustné v jiných zónách z hlediska životního prostředí 
nebo z plošných, architektonických a urbanistických důvodů. K rozhodujícím podnikům patří: 

ICEC Papcel, a.s. Litovel, bez plošných požadavků na rozvoj. 

Cukrovar – po realizaci přeložky silnice II/449 bude ve smyslu změny příjezdové trasy do cukrovaru 
přemístěna váha západním směrem. Vodní hospodářství cukrovaru bude respektováno. V prostoru 
mezi silnicí III/4498 – ulicí Loštickou a navrženým prodloužením ulice Zahradní se zaústěním do ulice 
Loštické budou výrobní a technologické provozy areálu vyloučeny a bude zde situováno parkoviště pro 
zaměstnance cukrovaru a garáže. 

Obchodní sladovny a.s. Prostějov, závod Litovel, stabilizován, s rozšířením území se neuvažuje. 

HEAD Sport Litovel a firma SEV, s.r.o. - areál není řešením územního plánu ovlivněn s výjimkou 
drobných úprav ohraničení pozemků SEV s.r.o. v jižní části ve spojitosti s dopravním řešením – 
vedením nové komunikace východně areálu. 

Pivovar Litovel a.s. - areál není řešením územního plánu dotčen. Severovýchodním směrem je dle 
požadavků rozšířen. 

Alibona a.s. - závod je částečně dotčen dopravním řešením územního plánu – vedením výhledové 
přeložky silnice II/449 v prostoru mezi výrobní částí areálu a jeho čistírnou odpadních vod. Pro 
zmírnění důsledků dopravního řešení bude přeložka silnice řešena přemostěním areálu včetně 
železniční trati a ulice Svatoplukovy. Další rozšíření firmy je možné západním směrem za tok Loučky. 

Haná ZZN Olomouc, a.s. - příjezd do areálu je v budoucnu možný mimo ulici Svatoplukovu 
z přeložky II/449. 

Průmysl papírenský – areál provozovny KIMBERLY - CLARK v lokalitě historické papírny východně 
od centra města je dopravně špatně přístupný, zejména pro kamionovou dopravu, firma zvažuje areál 
přemístit. ÚP navrhuje situovat jej do průmyslové zóny Na Cholinkách. 
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Areál Cihelny Nasobůrky, ve vlastnictví města. Část vytěženého prostoru je a bude využita pro 
skládku TKO. 

Adriana – výroba těstovin a ORRERO - sýrárna Tři Dvory. Jedná se o stabilizované areály, je 
navržena rozvojová plocha ve vazbě na stávající pozemek. V předprostoru obou provozoven budou 
rozšířeny plochy pro parkování vozidel a pro výrobní vstupy. 

Žádný z průmyslových areálů v Litovli nemá úředně vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. V ÚP bylo 
proto kolem stávající a navrhované průmyslové zóny vykresleno pásmo o šířce 50 m, do kterého 
nebude situována obytná zástavba. 

V návrhu ÚP jsou pro rozvoj ekonomické základny (provozovny s výrobním programem s negativním 
dopadem na okolní plochy) navrženy další nové plochy: 

� v jižní části města při přeložce silnice II/635 je navržena nová průmyslová zóna Na Cholinkách, 

� je navrženo rozšíření průmyslové zóny v severní části města za cukrovarem při přeložce silnice 
II/449, 

� v jihozápadní části Unčovic při silnici II/499 Prostějov - Litovel – Bruntál jsou navrženy další plochy 
pro výrobu. 

Zástavba těchto pozemků nemůže být živelná, zpracování podrobnější dokumentace je věcí investorů 
(komunikační napojení, inženýrské sítě, ochrana životního prostředí atd.). 

Drobná a řemeslná výroba, služby: 

Řešení ÚP: výrobní a větší opravárenské služby jsou soustředěny převážně v jižní části města 
a v Nasobůrkách, kde územní plán vymezuje další pozemky pro nová zařízení. Jedná se o různé druhy 
služeb, projekční činnost, obchodní činnost, správní a údržbářská střediska, příspěvkové a rozpočtové 
organizace atd. Provozy, které jsou nevhodně situovány v obytných zónách by sem měly být postupně 
přemístěny. 

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 

Řešené území patří mezi výrazně nejhodnotnější zemědělské oblasti republiky (řepařská oblast 
s nejlepší bonitou půdy). Zemědělskou výrobu zde v rozhodující míře zajišťují tři zemědělská družstva. 

Zemědělské družstvo Unčovice se sídlem v Unčovicích a živočišnou výrobou na farmách 
v Rozvadovicích, Unčovicích, Březovém: v územním plánu je navržena rozvojová lokalita pro 
zemědělskou živočišnou výrobu v k.ú. Unčovice. 

Zemědělské družstvo Doubrava se sídlem v Haňovicích má v Chudobíně mechanizační 
středisko. Areál v Myslechovicích je nefunkční a v ÚP je navržen jako plocha smíšená – předpokládá se 
využití pro podnikatelské aktivity. Objekt v Chudobíně je využíván soukromým zemědělcem a je 
zakreslen jako plocha smíšená. ÚP předpokládá zhodnocení všech cenných urbanizovaných ploch 
(zpevněné plochy, napojení na dopravní, eventuálně na technickou infrastrukturu). 

Zbývající zemědělský půdní fond v severovýchodní části řešeného území na k.ú. Tři Dvory 
obhospodařuje Rolnické družstvo Červenka 

Soukromí zemědělci a drobní vlastníci 

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. 
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Lesní hospodářství 

Hospodaření v lesích provádí firma Lesy Krnov a.s. divize Litovel. Zabývá se rovněž rozvojem 
školkařské produkce. V ÚP beze změny. 

A.3.2.3 Rekreace, cestovní ruch 

V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro rozvoj především těchto forem rekreace: 
pěší turistika 
cykloturistika 
koupání a vodní sporty 
agroturistika 

A.3.2.3.1 Pěší turistika 

V řešeném území jsou stabilizovány trasy značených turistických cest. Pro pěší turistiku je v CHKOLP 
připravena síť dalších turisticky značených cest, které se ale v grafické části ÚP neprojeví. 

A.3.2.3.2 Cykloturistika 

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 

Její provozování je třeba dát do souladu se zájmy ochrany přírody, neboť řeka Morava představuje 
velmi významný migrační biokoridor a biotop. Zejména úsek Litovel - Horka je pro komerční 
provozování vodní turistiky vyloučen. Morava je splavná z Hanušovic, pro masové využití je uvažována 
trasa Lukavice - Litovel. 

A.3.2.3.4 Koupání a vodní sporty 

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 

Patří zatím mezi perspektivní způsob rozvoje turistiky v oblasti. Návratem k vlastnickým poměrům - 
obnovou rodinných farem, lze předpokládat i návrat tohoto způsobu relaxace zejména návštěvníků 
z měst (podle pamětníků byla za l. republiky tato forma letní dovolené v kraji rozšířená). 

A.3.2.3.6 Pobytová rekreace 

Přímo v obcích (ubytování v soukromí, minihotely apod. např. Savín – turistická ubytovna, Nová Ves - 
penzion) ve spojení např. s cykloturistikou. 
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A.3.2.4 Sídelní zeleň 

Součástí koncepce rozvoje města v zastavěném území a v zastavitelných plochách je ucelený systém 
sídelní zeleně tvořený jednak samostatně vymezenými plochami zeleně, jednak zelení zastoupenou 
v rámci jiných ploch. 

Samostatně vymezené plochy sídelní zeleně jsou dvojího typu: 

• ZP - zeleň parková; 

• ZX - zeleň ostatní a specifická. 

Zeleň parková zahrnuje veřejně přístupné, parkově upravené plochy zeleně sloužící především 
k rekreaci a odpočinku. 

Většina významnějších ploch stávající stabilizované parkové zeleně se nachází přímo ve městě. Patří 
k nim především parkově upravené plochy kolem předměstských rybníků, podél jižního a částečně 
i západního okraje historického jádra, při ulici Palackého a na Staroměstském náměstí. 

Z místních částí je parková zeleň významněji zastoupena pouze v Chudobíně – zámecký park a prostor 
předzámčí. 

Koncepce systému sídelní zeleně počítá s vytvořením řady dalších ploch parkové zeleně. 

K nejvýznamnějším návrhovým plochám parkové zeleně patří plocha mezi řekou Moravou a stávajícími 
i rozvojovými plochami bydlení ve východní části města, plochy uvnitř rozsáhlé rozvojové lokality 
v jižní části města (V loučkách a Na Cholinkách), plochy podél navržené komunikace mezi výrobními 
areály při Palackého ulici a zástavbou Chořelic a především plocha navrženého parku mezi Mlýnským 
potokem a Stružkou v severní části k. ú. Chořelice. 

Z místních částí (kromě Chořelic) je nejvýznamnější nová plocha parkové zeleně navržena na jižním 
okraji zástavby Unčovic. 

Zeleň ostatní a specifická zahrnuje veřejně přístupné plochy zeleně s jiným hlavním účelem, než je 
rekreace a odpočinek. Tento účel může být velmi různorodý. Nejčastěji jde o plochy izolační zeleně 
s účelem pohledově a akusticky odclonit plochy se stavbami rušivého charakteru (průmyslovými, 
dopravními apod.) od ploch s jiným funkčním využitím, nebo o plochy sloužící zejména pro zachování 
a obnovu přírodních hodnot území (v rámci územního systému ekologické stability). 

Zastoupení stabilizovaných ploch zeleně ostatní a specifické je v území minimální (podél Radniční 
Moravy na východním okraji města a při západním okraji Nasobůrek). 

Daleko významnější je zastoupení návrhových ploch ostatní a specifické zeleně – s převažující izolační 
funkcí např. na severním a jižním okraji zástavby Litovle, v Nasobůrkách, Třech Dvorech a Unčovicích, 
s převažující přírodní funkcí pak zejména podél ramen řeky Moravy a Třídvorky (v rámci územního 
systému ekologické stability). 

Zeleň v rámci jiných ploch není v územním plánu samostatně plošně vyjádřena, tvoří však 
důležitou součást řady ploch s rozdílným způsobem využití. Zastoupení zeleně ve stávajících 
stabilizovaných plochách není územním plánem regulováno. Minimální plošné zastoupení zeleně na 
terénu v návrhových plochách vybraných typů (obecně stavební povahy) je stanoveno následovně: 

• plochy hromadného bydlení BH – 30 %; 

• plochy individuálního bydlení BI – 40 %; 

• plochy veřejné vybavenosti OV – 20% (pokud není specifickým opatřením stanoveno jinak); 

• plochy komerčních zařízení OK – 20%; 

• plochy pro tělovýchovu a sport OS – 20%; 

• plochy veřejných prostranství – 20% 

• plochy smíšené obytné SO – 30% 

• plochy výroby a skladování VP, VD, VZ – 20%. 
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Uvedené podíly jsou stanoveny pro každou jednotlivou plochu daného typu a zároveň pro každého 
vlastníka pozemků v ploše. 
 

A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

A.4.1 Občanské vybavení, služby 

Výchozí údaje: návrhový počet obyvatel: 11250 

Občanská vybavenost je v grafické části ÚP členěna na veřejnou (zařízení pro vzdělání a výchovu, 
sociální služby a zdravotnictví, kulturu, veřejnou správu), komerční (maloobchod, ubytování, 
stravování, služby), specifickou a veřejná pohřebiště. Výrobní služby jsou součástí drobné výroby – 
jsou popsány v jiné kapitole. Dále jsou specifikovány plochy pro tělovýchovu a sport. 

Těžiště občanské vybavenosti bude především v centru města a dále ve směru hlavních pěších tahů ze 
středu města severním a jižním směrem. Nové významné aktivity jsou navrženy v prostoru ulice Příčné 
a Velkého Pastviska, podružná centra jsou navržena v Chořelicích a v severní části města - Sladovna, 
Novosady. Sportovně rekreační areály hodlá město dobudovat ve vazbě na stadion a na koupaliště. 

A.4.1.1 Vzdělání a výchova 

Mateřské školy a jesle 

Se zvýšením kapacity mateřských škol se uvažuje pouze na přechodnou dobu. Je možno zvážit 
výstavbu nové MŠ v lokalitách jižně Chořelic, Velké pastvisko, případně v některé z lokalit pro 
hromadné bydlení. 

Základní školy 

základní škola v sousedství sídliště Vítězná je stabilizovaná, bude začleněna do prostoru ulice Kollárovy 
a Studentů asanací 2 objektů v Kollárově ulici, včetně doplnění parkovišť. 

V důsledku integrování školství do kapacitních budov územní plán nepředpokládá, že školní budovy 
v Myslechovicích i Chudobíně budou opět sloužit svému původnímu účelu. 

Základní umělecká škola, v ÚP beze změny. 

Střední školy nejsou zastoupeny, návrh - občanské vybavení nadměstského významu doplnit ve vazbě 
na historické jádro a ulici Palackého – řešit kulturně společenské prostory, případně novu střední školu 
na Velkém Pastvisku s pěším propojením na Smetanovy sady. 

A.4.1.2 Zařízení sociální péče a zdravotnictví 

V podmínkách transformovaného a postupně privatizovaného zdravotnictví bude další vývoj činnosti 
všech státních i privátních subjektů úzce vázán na efektivnost využití kapacit. Návrh počítá se 
zachováním objektů a zařízení zdravotnictví na Kollárově ulici, Nábřežní, na Vítězné a nově se zřízením 
sítě soukromých lékařských ordinací po celém řešeném území. Je řešen přesun části zdravotnických 
kapacit do objektu mateřské školy na Vítězné. Situování nemocnice s lůžkovou kapacitou se v Litovli 
neuvažuje. 

Zařízení pro starší občany reprezentuje v Litovli domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. 
V budoucnosti bude doplněno bydlení pro staré občany v co největší vazbě na původní bydliště 
obyvatel nebo v rámci zón určených pro rozvoj bydlení. Dále je uvažováno se zřizováním 
nekapacitních zařízení pro obyvatele potřebující zvláštní pomoc a obyvatele společensky méně 
přizpůsobivé. Ústav sociální péče v ulici Na Rybníčku – beze změny. 



Územní plán Litovel Právní stav po změnách Z1a, Z1b a Z2 

Atelier URBI spol. s r.o. 16 

Rozvoj sociálních zařízení je možný i v rámci rekonstrukcí a dostavby objektů stávajícího stavebního 
fondu. 

A.4.1.3 Zařízení kulturní a osvětová 

ÚP vychází ze současného stavu (kino, muzeum, knihovny) s tím, že pozornost bude zaměřena na 
vhodné doplnění - využívání kulturních památek ke kulturně-společenským a rekreačně-turistickým 
činnostem. Dále je v ÚP uvažována výstavba objektu pro kulturně-společenské aktivity v lokalitě Velké 
Pastvisko ve vazbě na Smetanovy Sady (divadelní sál, videokavárna, kluby pro zájmovou činnost, 
výstavní síně, galerie). 

A.4.1.4 Zařízení veřejné správy 

Jsou respektována stávající zařízení v centrální části města, kde budou vznikat i další nová zařízení 
(banky, další druhy správy a úřadů a pod.). 

Dodávací pošty v Litovli a Chudobíně budou zachovány, případně mohou být v jednotlivých městských 
obvodech doplňovány dle aktuálních potřeb. Obec Savín přísluší k poště ve Slavětíně. 

Městské zařízení požární ochrany je respektováno. 

Hřbitovy jsou v řešeném území situovány v Chořelicích, Chudobíně, Rozvadovicích a Třech Dvorech. 
Stav je vyhovující, případné rozšíření je vhodné v Chořelicích. 

Chybějící městské a nadměstské občanské vybavení je dostupné v Olomouci. 

Situování dalších zařízení není specifikováno, lze je umisťovat i v ostatních plochách – viz Kapitola 
Stanovení podmínek pro využití ploch. 

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

Tato zařízení doznala v nových ekonomických podmínkách nejvýznamnějších změn jak kapacitně, tak 
zejména ve své struktuře. Rozvoj celé sféry souvisí úzce s vývojem koupěschopnosti obyvatel 
a s dosaženým stupněm cestovního ruchu regionu. 

Pro obsluhu území budou nadále sloužit zařízení, která se jeví jako stabilizovaná i pro příští období. 
V ÚP je uvažováno s rozšířením nabídky obchodu, stravování a ubytování v rámci rehabilitace centrální 
zóny a dále v rámci výstavby rozšířeného obchodně-společenského centra v lokalitě Velké Pastvisko. 
Nová komerční zařízení by měla oživit nám. Přemysla Otakara a přilehlé ulice, z kterých by se měly 
stát živé části města. Podrobnější situování je třeba ponechat na reálném stavu "poptávky a nabídky" 
v daném čase v souladu s regulací ploch s rozdílným způsobem využití. 

Zařízení tohoto druhu by měla být směrována také do podružných center města v Chořelicích 
a u Sladovny a pro lepší obslužnost území města i do jednotlivých obytných obvodů. 

Drobné řemeslné provozovny a služby budou většinou vznikat formou soukromého podnikání v rámci 
obytného území, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude přímo či nepřímo 
negativně ovlivňovat životní prostředí (viz regulační zásady). 

A.4.1.6 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Na poli sportovního vyžití obyvatel se v Litovli předpokládá dobudování dvou nadstandardních 
sportovně - rekreačních komplexů: na Pavlínce a u koupaliště. Sportovní areál na Pavlínce má 
dokončen fotbalový stadión i s tréninkovým hřištěm, v ÚP je navrženo doplnění o další sportovní 
plochy - především pro míčové hry (házená, volejbal) a dále tenisové kurty pro závodní činnost. 

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. 

Na Velkém Pastvisku je navrženo vybudování hřiště s uměle chlazenou ledovou plochou. 
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V k.ú. Unčovice je navržena plocha pro tělovýchovu a sport. Navazuje na stávající sportovní areál 
a bude vytvářet i zázemí pro navrženou plochu pro průmysl i drobné podnikání. 

V k.ú. Tři Dvory je navržena výhledová plocha pro rozšíření hřiště. 

A.4.2 Dopravní řešení 

A.4.2.1 Širší dopravní vztahy 

A.4.2.1.1 Silniční síť 

Základní dopravní trasou v území je  rychlostní silnice R 35 Liberec - Turnov - Hradec Králové - 
Olomouc - Lipník nad Bečvou, ve směru jihovýchod – severozápad. Je tranzitním tahem 
mezinárodního a celostátního významu, po kterém je veden evropský tah E 442 Karlovy Vary - Teplice 
- Turnov - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou - Makov - Slovensko. Silnice R 35 je 
v majetku a správě České republiky zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic. 

R 35 je vybudována v úseku Křelov - Mohelnice v kategorii R 22,0/120. Zásady územního rozvoje 
Olomouckého kraje navrhují homogenizaci silnice R 35 v rámci stávajícího ochranného pásma. 

Řešené území je na R 35 připojeno MÚK Unčovice a MÚK Nasobůrky. 

Silnice II/373 Chudobín - Konice - Jedovnice - Brno je navázána na silnici II/635 a územím je 
vedena západním směrem. Slouží k dopravnímu propojení obcí ležících na této silnici. 

Silnice II/447 Litovel - Pňovice - Šternberk je vedena ve směru východ - západ severním okrajem 
Litovle,kde je připojena úrovňovou křižovatkou stykovou kolmou tvaru „T“ na silnici II/449. Je navržen 
obchvat severně mimo zastavěné území Litovle. 

R 35 křižuje ve směru sever - jih silnice II/449 Rýmařov - Litovel – Prostějov, která je 
významným tahem nadregionálního významu. Na R 35 je připojena MÚK v Unčovicích. Je držena 
rezerva pro koridor přeložky silnice západně Litovle. 

Silnice II/635 Loštice - Litovel - Olomouc prochází řešeným územím ve směru severozápad - 
jihovýchod. Tato silnice byla dříve nahrazena rychlostní silnicí R 35 a tak nyní dopravně obsluhuje 
obce na ní ležící. Jižně Litovle peážuje s II/449. Silnice je pomocí MÚK v Nasobůrkách připojena na 
R 35. Na jižním okraji Litovle je navržena nová trasa II/635, která bude výhledově navazovat na 
přeložku II/449. 

Ostatní silnice jsou III. třídy a tvoří doplňkové dopravní trasy, které slouží k přímé obsluze zástavby 
v obcích, jejich dopravnímu  propojení a nebo připojení na silnici vyšší třídy. Jsou to silnice: 

III/03543 Nasobůrky – Víska, III/03545 Rozvadovice – spojovací, III/03546 Unčovice – 
Březové, III/3731 Chudobín – Haňovice, III/3732 Litovel - Cholina – Senička, III/3733 
Nasobůrky – spojovací, III/3735 Myslechovice - průjezdná. III/3739 Nová Ves – spojovací, 
III/4498 Litovel - Nové Zámky - Nové Mlýny. 

A.4.2.1.2 Železnice 

Řešeným územím prochází ve směru sever - jih celostátní jednokolejná neelektrifikovaná železniční 
trať č. 273 Červenka - Prostějov, která je v Července navázána na celostátní dvoukolejnou 
elektrifikovanou železniční trať (Praha) - Česká Třebová - Přerov – Bohumín (tato trať je součástí 
transevropské železniční sítě a byla rekonstruována jako II. rychlostní koridor). 

V území je dále stabilizována železniční trať č. 274 Litovel, předměstí – Mladeč, která je nyní 
převedena mezi vlečky. Tu provozuje firma Vápenka Vitoul s.r.o., Olomoucký kraj žádá Správu 
dopravní cesty o povolení provozovat v turistické sezóně osobní dopravu do Mladečských jeskyní a na 
hrad Bouzov. 

Z železniční tratě Červenka - Prostějov ze zhlaví stanice Litovel jsou odpojeny vlečky do výrobních 
areálů na severu Litovle, a ze železniční stanice Litovel, předměstí pak vlečka do výrobního areálu 
zemědělského výkupu  a do průmyslového areálu v Nasobůrkách. 
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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 

Nově se vymezuje: 

Silnice 

R 35 - homogenizace v rámci stávajícího ochranného pásma do kategorie R25,5/120 dle ZÚR OK 
(označeno D14); dobudování MÚK Unčovice návrhová plocha Z 91 

II/447 - obchvat severně stávající zástavby města Litovel s úrovňovým připojením na stávající trasu 
II/449 

II/447 – stávající trasa bude převedena do kategorie místních komunikací 

II/447 – rezerva pro MÚK s obchvatem II/449, rovněž drženým jako rezerva, vč. přemostění tratě ČD 
Červenka - Prostějov 

II/449 - koridor 50 m jako rezerva pro obchvat II/449 

II/449 – nová trasa pro připojení na navrženou novou trasu II/635. Bude vytvořena křižovatka 
styková kolmá tvaru „T“ z ulice Olomoucké. Pozemek nynější silnice bude využit jako účelová 
komunikace pro obsluhu přilehlých pozemků 

II/635 - návrh nové trasy vedené z ulice Olomoucké (II/449 + II/635) z jižního okraje zástavby 
Litovle. Na stávající trasu II/635 se připojí v ul. Svatoplukova v místní části Nasobůrky 

II/635 – úsek od okružní křižovatky Olomoucká-Palackého-Svatoplukova po zaústění navržené trasy 
II/635 do stávající v ul. Svatoplukova bude převeden do kategorie místních komunikací 

II/635 – rezerva pro MÚK s obchvatem II/449 a nadjezdem železničních tratí Červenka – Litovel 
a Litovel, předměstí – Mladeč, rovněž drženým jako rezerva 

III/03543 – nová trasa silnice, která bude vedena podél tělesa železniční tratě Litovel, předměstí – 
Mladeč. Odpojena bude z kruhového objezdu na II/635 v ul. Svatoplukově a připojí se na stávající 
trasu silnice za stávajícím přejezdem tratě mimo zástavbu. Nechráněný přejezd tratě bude zrušen. 

III/3732 – úprava směrového oblouku na jihovýchodním okraji obce Myslechovice. V Nasobůrkách je 
navržena přeložka této silnice přímo od podjezdu s R 35 ulicí severním směrem s kolmým zaústěním 
stykovou křižovatkou kolmou tvaru „T“ do silnice II/635 

III/3732 – v úseku od podjezdu směrem východním bude převedena stávající trasa III/3732 do 
kategorie místních komunikací 

Silnice  II. třídy - stávající i navrhované budou upravovány mimo průjezdní úsek v kategorii S 9,5/80, 
v průjezdním úseku pak ve funkční skupině B a typu MS 2 10/7/50. 

Silnice III. třídy - budou mimo průjezdní úsek upravovány v kategorii S 7,5/60(50) a v průjezdním 
úseku obcemi ve funkční skupině B a typu MS2 8/7/50. Pokud v obci končí, pak budou upravovány ve 
funkční skupině C a typu MO2 7/6/50. 



Územní plán Litovel Právní stav po změnách Z1a, Z1b a Z2 

Atelier URBI spol. s r.o. 19 

Místní komunikace 

Litovel 

• 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. 

• ul. Žerotínova (II/447) bude převedena do kategorie místních a nově připojena na silnici 
novou trasu II/447 

• místní komunikace v lokalitě U kamenného kříže, s návazností na ul. Polní, Hrázka, Žerotínova, 
Červenská 

• nové připojení ul. Sušilovy do ul. Vítězné 

• propojení ul. Zahradní do ulice Loštické 

• úprava připojení ul. Žerotínovy a Staroměstského nám. do okružní křižovatky v ul. Uničovské 

• nová trasa komunikace propojující ul. Uničovskou podél garáží na prodloužení ul. Gemerské 

• nové trasy M.K. v lokalitě Pavlínka v návaznosti na ul. Pavlínka 

• nová trasa z ul. Příčné na obchvat II/449; návrh je rezervou související s územní rezervou pro 
koridor II/449; navržena územní rezerva pro přemostění železniční tratě Červenka - Prostějov 

• nová trasa MK z Olomouckého předměstí přes navrženou okružní křižovatku do ulice 
Bezručova 

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

• místní komunikace v trase účelové s názvem Mrtvé rameno 

• místní komunikace v trase účelové zahradami, mezi náhonem a mrtvým ramenem 

• 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 
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 

• 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 

• nová trasa MK na jihovýchodním okraji obce, lokalita Nivy, skupina a typ C MO2 7/6/30 

• nová trasa MK na severovýchodním okraji obce, lokalita Za humny, skupina a typ C MO2 
7/6/30 

• síť místních komunikací na východním okraji zástavby jako územní rezerva 

Chudobín 

• nová trasa MK na JZ okraji obce ve funkční skupině a typu C MO2 7/6/30 

Myslechovice 

• místní komunikace na severním okraji zástavby; připojeno na silnici III/3732 a prodlouženo do 
obce Haňovice, Kluzov 
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• místní komunikace na západním okraji obce prodloužená ze silnice III/3735 do Kluzova v trase 
účelové 

Nasobůrky 

• prodloužení ulice Cholinské v trase účelové komunikace do navržených ploch výroby, skupina 
a typ C MO2 7/6/30 

• zaslepení ul. Štefánikovy a nové připojení ze silnice II/635, ul. Olomoucké po zrušení čerpací 
stanice pohonných hmot, skupina a typ C MO2 7/6/30 

• nová trasa  MK jižně od trasy silnice II/635 ve smíšené zóně, skupina a typ C MO2 7/6/30 

• stávající trasa III/3732 bude převedena mezi místní komunikace, skupina a typ C MO2 7/6/30 

• úsek od okružní křižovatky Olomoucká-Palackého-Svatoplukova po zaústění navržené trasy 
II/635 do stávající v ul. Svatoplukova bude převedena silnice II/635 do kategorie místních 
komunikací. Zaústěna bude do bývalé III/3732 

Nová Ves 

• nová trasa MK ze silnice k parkovišti pro plochy sportu, skupina a typ C MO2 7/6/30 

Rozvadovice  

• prodloužení silnice III/03545 v trase účelové, skupina a typ C MO2 6/5/30 

• nová trasa ze silnice III/03545 v trase účelové, skupina a typ C MO2 6/5/30 

Tři Dvory 

• nová trasa na jižním okraji obce, nutné obratiště, skupina a typ C MO2 6/5/30 

• prodloužení MK v trase účelové komunikace na východním  okraji obce 

• převedení účelové komunikace na místní na severní okraj smíšené plochy 

Unčovice 

• nová trasa MK ze silnice II/449, plochou průmyslové výroby, navazuje na stáv. účelovou 
komunikaci, skupina a typ C MO2 7/6/30 

• prodloužení MK jižním směrem ke smíšené zóně, skupina a typ C MO2 7/6/30 

• úprava křižovatky KM x ÚK JV od obce 

Víska 

• nová trasa MK ze silnice III/03543, nutné obratiště, skupina a typ C MO2 6/5/30 

Pěší trasy 

Litovel 

• doplnění podél silnice II/449 

• podél navržené MK mezi silnicí II/449 do ul. Studentů 

• v Olomouckém Předměstí prodloužení ul. Opletalovy k náhonu, prodloužení ul. Nábřežní, 
propojení navržené trasy na II/449 

• nová trasa podél náhonu z ul. Vítězné 

• nová trasa v lokalitě U kamenného kříže z ul. Polní, prodloužení z ul. Červenské 

• v lokalitě Pavlínka propojení z ul. U stadionu na Žerotínovu, plochou zeleně od náhonu po ul. 
Žerotínovu 

• doplnění pěší trasy od koupaliště do lokality Prostřední Luka s přemostěním náhonu 



Územní plán Litovel Právní stav po změnách Z1a, Z1b a Z2 

Atelier URBI spol. s r.o. 21 

Nasobůrky 

• trasa podél navržené komunikace v lokalitě Školky 

• pěší propojení ulic Štefánikova, Cholinská, Olomoucká 

Tři Dvory 

• pěší trasa podél tělesa železniční tratě Česká Třebová – Hranice na Moravě 

Cyklistické trasy a cyklostezky 

• 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 

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

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 

Nádraží Litovel,předměstí  10 
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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. 

Tři Dvory - navrženo doplnění parkoviště před fy Adriana a Orrero - 60 stání a na konci obce pro 
hřbitov - 10 stání. 

Chudobín - u kostela 20 a v navrhované lokalitě občanské vybavenosti 10 stání. Na východním okraji 
obce pak 20 parkovacích míst. 

Myslechovice -  parkoviště se 30 - ti stáními pro navržený sportovní areál. Na severním okraji k.ú.  
pro myslivecké zařízení parkoviště pro 30 aut nebo pro 12 autobusů podél účelové komunikace. 

Nová Ves - 75 parkovacích míst pro rekreačně sportovní areál a 10 míst v předprostoru navržené 
plochy pro tábořiště. 

Savín - parkování u ubytovny pro jeden autobus a v ploše otáčení 5 míst. 

Unčovice – pro navrhovaný výrobní areál v rámci pozemku. Na ploše mezi tělesem R35 a silnicí 
II/449 je navržena územní rezerva pro parkování dopravní firmy a odstavování kamionů v době 
zákonných přestávek. 

Garážování 

V Litovli, Nasobůrkách a Chořelicích je navrženo 60 garážových stání. Pro bytové domy v Litovli 
a v místních částech se zástavbou venkovského charakteru se předpokládá garážování v jednotlivých 
objektech a na vlastním pozemku. 

Účelová doprava 

Obnova a doplnění účelových komunikací v k.ú. Savín, Nová Ves a Nasobůrky, v Unčovicích obnova 
účelových komunikací k lokalitě těžby štěrku. 

V Nasobůrkách obnova účelové komunikace podél odvodňovacího příkopu od nádraží Litovel, 
Předměstí. 

Hromadná doprava 

Autobusová doprava 

Doplněna bude zastávka v Litovli na křižovatce ul. Žerotínovy s navrženou místní komunikací 
vyústěnou na obchvatu II/447, v ul. Studentů, v Myslechovicích na upravené křižovatce III/3732 
a III/3735. 

Stávající zastávky budou dobudovány dle normy. V Chudobíně je pro dostavbu zastávky dle normy 
držena územní rezerva. 

Je navržena izochrona dostupnosti 400 m. 
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Vlaková doprava 

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

Dopravní zařízení 

Je navržena nová čerpací stanice v k.ú. Savín při silnici II/373. Po realizaci nových tras silnic II/449 
a 447 budou čerpací stanice pohonných hmot přeloženy na hlavní tahy. 

Stávající stanice PHM v Chořelicích bude zrušena a přeložena na navrhovanou trasu silnice II/635 
(výhledově II/449). 

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

Ochranná pásma 

Silnice 

Ochranné silniční pásmo mimo zastavěné území města a obcí je pro rychlostní silnici 100 m od osy 
krajního jízdního pruhu, pro silnice II. a III. třídy 15 m od osy vozovky. 

Paprsky rozhledových polí jsou vykresleny v průjezdním úseku na silnici pro rychlost 50 km/hod, t.j. 
35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, t.j. 20 m od středu 
křižovatky v průjezdním úseku. Mimo průjezdní úseky je rozhledové pole vykresleno na silnici hlavní 
100 m a na silnici vedlejší 55 m od středu křižovatky. 

Železnice 

Ochranné pásmo je 60 m od osy krajní koleje nebo 30 m od hranice pozemku Českých drah; vlečka 
má ochranné pásmo 30 m od osy krajní koleje. 

Podmínky pro umisťování: 

Navržené trasy silnic jsou součástí vyšší územně plánovací dokumentace, a to Aktualizace ZÚR 
Olomouckého kraje. 

Navržené úpravy místních komunikací jsou součástí ploch veřejných prostranství. Na pozemcích tras 
a ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umisťovány a povolovány novostavby 
a přístavby stávajících staveb, s výjimkou liniových staveb technických vybavení. 

Jejich stávající funkční skupina a typ vyplývá ze stávajícího stavu. Navržené komunikace a dopravní 
plochy jsou jednoznačně vymezeny pozemkem stavby a určeny navrženou funkční skupinou a typem 
komunikace. 

Plochy pro dopravu v klidu mohou být součástí ploch veřejných prostranství. Parkování dlouhodobé, 
odstavení vozidel parkování firem bude možné pouze na pozemku majitele vozidla nebo firmy. 
Navrhujeme řešit dopravu v klidu pro automobilizaci 1 : 2,5. 

Dostavba zastávek hromadné dopravy může být budována v ploše veřejného prostranství nebo na 
pozemku komunikace. 
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A.4.3 Vodní hospodářství 

A.4.3.1 Zásobování vodou 

A.4.3.1.1 Soustava 

Stávající koncepce zásobování pitnou vodou bude zachována. Z důvodu nadlepšení bilance a zvýšení 
zabezpečenosti dodávky vody do severní části rozvodné sítě města Litovel a obce Červenka bude 
vybudován nový zdroj vody. Ze zdroje, z vrtu situovaného v severní části města bude voda čerpána do 
provozní akumulace situované u vrtu. Předpokládaná vydatnost vrtu bude 15 l/s. Zdroj bude možné 
využít i pro nouzové zásobování vodou. 

Rozváděcí řady v jednotlivých místních částech budou postupně rozšiřovány dle nově navrhovaných 
lokalit výstavby. 

Uvažovaná přeložka silnice západně od Litovle a navrhované plochy smíšené zástavby jižně od Litovle 
vyvolají nutnost částečných přeložek a dalších úprav (chráničky, apod.) páteřních vodovodních řadů. 

A.4.3.1.2 Návrhy dle jednotlivých sídel 

 Litovel 

Prostory nové zástavby, stanované územním plánem, lze zásobovat pitnou vodou ze stávající 
vodovodní sítě města položením řady kratších rozváděcích řadů. Jejich podrobná poloha se zvolí dle 
půdorysné dispozice zástavby. Jde o polohy určené pro obytnou zástavbu v jihovýchodní části města, 
dále v prostoru mezi Moravou a Červenkou při severovýchodním okraji, oblast východní sféry mezi 
stávající obytnou zástavbou a sportovním areálem (Pavlínka). Dále se jedná o plochy pro rekreaci 
a sport mezi Mlýnským potokem a Struskou. Obdobně se využijí stávající vodovodní řady pro 
zásobování oblasti občanské vybavenosti a oblasti výroby, navržené mezi Litovlí a Nasobůrkami. Hlavní 
vodovodní řady města se doplní rozváděcím řadem vedeným v souběhu s nově navrženou pozemní 
komunikací v jihovýchodní části zástavby od výrobny HEAD k Olomouckému předměstí, k ulicím 
Čihadlo a Šargounská. Severozápadně od Litovle je navržena plocha občanské vybavenosti, která bude 
na vodovodní a kanalizační sítě připojena novým přivaděčem podél silnice ve směru na Nové Zámky, 
plocha pracovních aktivit v severní části města (za cukrovarem) bude napojena odbočkou z tohoto 
řadu. 

Jsou navrženy přeložky a další úpravy páteřních vodovodních řadů jako vyvolané investice vlivem 
přeložky silnice a navrhovaných ploch smíšené zástavby. 

 Chořelice 

Stávající rozvod vody potrubím PE 110 - 90 mm se prodlouží v severní části do navrženého prostoru 
rodinných domků. Je navrženo propojení rozvodu Chořelic a Olomouckého Předměstí. 

 Nasobůrky 

Pro zásobování vodou nově navržené plochy bydlení na jižním okraji obce bude prodloužen stávající 
řad v této části. Také podél hlavní silnice na Litovel bude prodloužen stávající řad a na něj napojeny 
navržené plochy smíšené a ploch pracovních aktivit. Ostatní navržené rozvojové plochy budou 
napojeny na stávající síť přípojkami. Dodávané množství vody i její tlak plně vyhovují potřebám. 

 Tři Dvory 

Převážná většina navržených ploch je dostupná pro zásobování vodou ze stávající sítě, nově navržena 
je jen krátká větev pro plochy pracovních aktivit v blízkosti areálu Adriany a pro bytovou zástavbu 
v jižní části obce. Výhledově je navržena krátká větev pro zásobování rozvojové plochy v západní části. 
Je navrženo napojení Tří Dvorů na přívod vody z Chořelic. 



Územní plán Litovel Právní stav po změnách Z1a, Z1b a Z2 

Atelier URBI spol. s r.o. 27 

 Víska u Litovle 

Jsou navrženy dvě lokality rodinných domků, východní lokalita bude zásobována z nově vybudovaného 
vodovodního řadu, taktéž pro západní lokalitu se položí nová krátká větev. 

 Chudobín 

Navrhuje se rozšíření sítě do západní části zástavby do ploch pro rekreaci a sport a do prostoru 
navržených smíšených ploch při severní straně stávající zástavby. Stávající okruhová vodovodní síť se 
rozšíří o další okruh. Také pro nově navrženou bytovou zástavbu v jihozápadní lokalitě je navržena 
nová vodovodní větev. Na vodojem Chudobín bude napojen nový přivaděč pro VDJ Náměšť. 

 Myslechovice 

Rozsáhlá navržená plocha bydlení v lokalitě „Záhumenky“ bude napojena na nově navrženou větev 
vodovodu, taktéž pro zásobování navržené plochy bydlení a plochy smíšené ve východní části bude 
zbudována nová vodovodní větev. Pro plochu sportu a rekreace bude nutno vybudovat novou větev 
vodovodu. 

 Nová Ves 

Navrhované lokality pro výstavbu budou moci být napojeny přípojkami na stávající řad. 

 Savín 

Vodovodní síť v Savíně bude nově vybudována a napojena na stávající rozvod v Nové Vsi. Návrh 
počítá s vybudováním čerpací stanice na konci Nové Vsi a výtlak do nového vodojemu v Savíně 
s čerpací stanicí těsně přiléhající z východu k obci. 

 Rozvadovice 

Navržené plochy budou napojeny na stávající síť. Plochy pro bydlení na severu obce budou napojeny 
na novou vodovodní větev. 

 Unčovice 

Je navrženo několik lokalit rodinných domů, sportovní areál, plocha občanské vybavenosti. Pro jejich 
zásobování vodou se jednak využijí stávající vodovodní řady, jednak se současná vodovodní síť doplní 
několika koncovými větvemi a jedním podružným okruhem. 

 Unčovice - Březové 

Navržená zástavba rodinnými domky nevyžaduje nové vodovodní větve, přívod vody krátkými 
přípojkami k stávajícímu řadu litina 300 mm. S dalším rozšiřováním sítě se v nejbližší době nepočítá. 

A.4.3.2 Kanalizace a čištění odpadních vod 

A.4.3.2.1 Soustava 

Kanalizační síť města Litovle bude dále rozšiřována, zůstane zachován jednotný systém odvádění 
odpadních vod se snahou omezit přítok vod dešťových. Je snaha ponechat kanalizace místních částí 
v provozu, a to buď jako jednotné, nebo jen pro odvádění dešťových vod. Případná úprava dešťové 
kanalizace na jednotnou si vyžádá úpravu šachet, uličních vpustí, opravy úseků větví, doplnění 
domovních přípojek. Pokud bude stávající kanalizace ponechána jen jako dešťová, upraví se šachty, 
uliční vpusti a zjevné poruchy potrubí. Nově se položí oddílná splašková kanalizace. 

Terén zájmové oblasti je značně rovinný, proto bude nutné soustavu doplnit čerpacími stanicemi 
a výtlačnými řady. 

Odpadní vody budou z provozního hlediska a z důvodu zajištění vyšší účinnosti čištění odváděny na 
ČOV města Litovle, z Chudobína do ČOV Sobáčov. 
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A.4.3.2.2 Návrhy dle jednotlivých sídel 

 Litovel 

Nová výstavba v Litovli se soustředí do několika lokalit, obytná výstavba bude realizována v lokalitě 
Uničovského předměstí, Pavlínky, Chořelice-východ. S výstavbou průmyslovou, popř. občanskou se 
počítá v lokalitě podél ulice Příčná. Kapacita stokové sítě by měla být dostatečná i pro rozvoj města. 
Problematická je část sběrače B, mezi ČS 2 a napojením stoky DN 800 v ulici Červenská. V budoucnu 
bude nutné v tomto úseku provést obnovu, jelikož potrubí nevyhovuje kapacitně a jeho technický stav 
je poměrně špatný. V případě vybudování oddílné stokové soustavy pro nově vystavěné rodinné domy 
by kanalizační sběrač B nebyl kapacitně přetížen. 

Rovněž čerpací stanice č. 2 je problémová, dopravní výška čerpadel není při vyšších vodních stavech 
dostačující. U ČS 1 bude potřeba čerpadla na dešťovou vodu teprve instalovat, protože hrozí zatápění 
ČS a celého přilehlého kanalizačního systému. 

 Chořelice 

Jednotná kanalizace bude rozšířena do celé zástavby včetně připravovaných lokalit zástavby. 
Kanalizace bude napojena na kanalizaci Litovle. Vzhledem k rovinatému terénu je navržena čerpací 
stanice. 

 Nasobůrky 

Odvodnění východní části zůstane pro dešťové vody zachováno, dle potřeby se rozšíří a opraví. 
Splaškové vody se odvedou samostatnou splaškovou kanalizací napojenou na sběrač A města Litovle 
a jím na městskou ČOV.  

 Tři Dvory 

Splaškové vody se odvedou samostatně, s ohledem na malé spády terénu je navržena tlaková trubní 
kanalizace. Splašky budou odvedeny výtlakem k ČOV Litovel. Počítá se s částečnou rekonstrukcí 
a využitím stávající kanalizace. Před vyústěním stoky do melioračního příkopu se na stávající stoce 
vybuduje odlehčovací komora, s propojením do navrhované čerpací stanice. 

 Víska 

Stávající kanalizace bude dále využívána pro odvod dešťových vod. Navrženo je vybudování kanalizace 
a napojení stoky výtlakem odvádějícím odpadní vody do Nasobůrek a dále na ČOV Litovel. 

 Chudobín 

Síť se doplní novými větvemi pro odvodnění navržených stavebních ploch. Odvedení odpadních vod 
bude řešeno odvedením odpadních vod sítí jednotné kanalizace do koncové větve gravitační 
kanalizace v Sobáčově a odtud na ČOV Sobáčov. 

 Myslechovice 

Stávající potrubí se dle potřeby opraví a doplní o nové úseky a dále využije pro jednotnou kanalizaci. 
Odpadní vody budou výtlakem napojeny na větev kanalizace v Nasobůrkách a odvedeny na ČOV 
Litovel. 

 Nová Ves 

Výhledově bude rekonstruována a doplněna stávající kanalizace, vybudována čerpací stanice 
s výtlakem do Myslechovic. Vody tak budou přes Nasobůrky odvedeny na ČOV Litovel. 

 Savín 

Je navržena jednotná kanalizace s využitím stávající sítě, která se v nutném rozsahu zrekonstruuje 
a doplní. Odpadní vody se odvedou výtlakem do Myslechovic a dále na ČOV Litovel. 
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 Rozvadovice 

Kanalizační síť bude zrekonstruována a doplněna. Odpadní vody budou odváděny do Chořelic. 

 Unčovice 

Jednotná kanalizační síť bude zrekonstruována a doplněna. Odpadní vody budou odváděny přes 
Rozvadovice a Chořelice na ČOV Litovel. 

 Unčovice - Březové 

Kanalizační síť bude zrekonstruována a doplněna. Vody budou přes Unčovice odvedeny na ČOV 
Litovel. 

A.4.3.3 Vodní toky 

Řešení územního plánu počítá se zatraktivněním poříčního prostoru a s revitalizacemi vodních toků. 
Vodní toky jsou respektovány, nepřipouští se jejich zatrubňování. Veškeré zásahy do vodních toků 
musí umožňovat i nadále plnění jejich vodohospodářské, ekologické a urbanistické funkce a být 
v souladu s řešením protipovodňové ochrany. 

A.4.3.3.1 Návrhy pro jednotlivé toky 

 Morava a její ramena 

• Morava nad jezem Litovel - Vymezuje se pás šířky 30 m na každou stranu od břehové hrany, resp. 
vzdušné paty hráze pro potřeby revitalizace koryta. Revitalizace bude zaměřena na zpestření 
morfologie koryta a technicky bude provedena tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu obtoku jezu 
Litovel a navazujícího systému hrází. 

• Rekonstrukce jezu Litovel. Rybí cesta na jezu Litovel má za cíl zprostupnit jez pro vodní živočichy 
(zejména ryby) z důvodů ekologických. Zásady dělení průtoků (náhon - hlavní koryto Moravy - rybí 
cesta) stanoví samostatná studie podle technického způsobu řešení. Nátok z Moravy bude 
regulovatelný s ohledem na protipovodňovou ochranu. 

• Rekonstrukce jezu Šargoun, rybí cesta na jezu Šargoun – zprostupnění jezu bude provedeno 
v souvislosti s rekonstrukcí jezového tělesa. 

• Podél Moravy, elektrárenského náhonu, Mlýnského potoka a Strusky budou provedeny úpravy 
v souvislosti s realizací protipovodňové ochrany Litovle.  

 Mlýnský potok: 

• Malá voda u Vísky - Návrh rybí cesty za účelem zprostupnění migrační bariéry. Rybí cesta bude 
trasována severně od MVE jako rekonstrukce stávajícího jalového přepadu s rozšířením max. 
o 10 m. Zásahy do koryta v souvislosti s řešením protipovodňové ochrany. 

• Mlýnský potok v Litovli: Zásahy do koryta a břehů v souvislosti s řešením protipovodňové ochrany. 

• Přeložka spodního úseku Strusky v oblasti zaústění do Mlýnského potoka. 

• Mlýnský potok u Šargouna – Rekonstrukce jezu Šargoun. Návrh pravobřežní rybí cesty. Zásady 
dělení průtoků (MVE - rybí cesta) stanoví samostatná studie podle technického způsobu řešení. 

• Mlýnský potok v Březovém - Návrh rybí cesty. Zásady dělení průtoků (MVE - rybí cesta) stanoví 
samostatná studie podle technického způsobu řešení. 

 Loučka 

• V návaznosti na stávající koryto bude provedeno křížení s tratí ČD Litovel - Mladeč mimo areál 
Selika (Alibony). Zatrubněný úsek bude přeložen severně od trati. 

• Pro odvodnění pravobřežních ploch Loučky při rozlivu povodňových vod je navržena rezerva pro 
vodohospodářský koridor odvádějící vody přes Chořelice do Mlýnského potoka.  
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• výše až po hranici s k.ú. Haňovice: revitalizační údržba bez nároku na okolní plochy 

• Horní tok Loučky a Savínský potok - Běžná údržba a opravy bez nároku na okolní pozemky, 
likvidace nelegálních staveb (zatrubnění, apod.). 

• Na Savínském potoce v k.ú. Savín je navrženo umístění boční vodní nádrže. 

 Cholinka 

• Navrhuje se revitalizace toku za účelem zpestření podmínek pro biodiverzitu - pás min. 10 m na 
každou stranu od břehové hrany. 

• V oblasti křížení Cholinky se silnicí u Unčovic bude zajištěno provedení otevřeného koryta 
návrhovou dopravní plochou. 

 Třídvorka 

Pročištění koryta Třídvorky v úseku mezi sportovním areálem na Pavlínce a ústím Čerlinky. 

 Čerlinka - Papcelka 

Bez návrhu. 

 Benkovský potok 

Navrhuje se revitalizace toku za účelem zpestření podmínek pro biodiverzitu - pás min. 10 m na 
každou stranu od břehové hrany, resp. paty hráze na vzdušním líci. 

 Meliorační kanály 

Zlepšení ekologického stavu kanálů je vázáno na zlepšení čistoty vody (odstranění komunálního 
a zemědělského znečištění). Technické zásahy se neplánují (kromě běžné údržby). Břehové porosty 
budou postupně obnovovány a bude zpestřena jejich druhová skladba - v plošném rozsahu stávajících 
porostů. 

A.4.3.3.2 Návrhy podle jednotlivých sídel 

 Litovel 

Revitalizace Moravy nad jezem Litovel. 

Rybí cesta na jezu Litovel. 

Pročištění Třídvorky. 

Rybí cesta na Mlýnském potoce - Malé vodě v Litovli. 

 Nasobůrky 

Přeložka koryta Loučky. 

 Chořelice 

Přeložka zaústění Strusky. 

 Tři Dvory 

Revitalizace Benkovského potoka. 

 Víska 

Rybí cesta rozšířením a úpravou stávajícího jalového přepadu MVE. 
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 Nová Ves 

Údržba Loučky. 

 Savín 

Údržba Loučky. 

 Rozvadovice 

Rekonstrukce jezu Šargoun na Mlýnském potoce, rybí cesta na jezu u Šargouna. 

 Unčovice 

Revitalizace Cholinky, zajištění průchodu otevřeného koryta Cholinky při rozšíření křižovatky u Unčovic. 

 Unčovice - Březové 

Rybí cesta na Mlýnském potoce u MVE. 

A.4.3.4 Protipovodňová ochrana 

Protipovodňová ochrana Litovle bude řešena komplexně. Důležitým prvkem návrhu protipovodňové 
ochrany Litovle je západní ochranná hráz. Tato ochranná hráz bude prakticky přepažovat celou šířku 
údolní nivy nad městem a vzdouvat tak především inundované vody za ochrannými hrázami na obou 
březích řeky Moravy. Nátok vod do jednotlivých koryt v zastavěné části bude omezován a regulován 
omezovacími a hradícími objekty. Zbylý průtok bude západní hrází nasměrován do severního obtoku. 

Protipovodňová ochrana Litovle bude budována etapovitě. Na výše popsaná opatření naváže výstavba 
hrází proti zpětnému vzdutí a výstavba objektů souvisejících se severním obtokem. Po dokončení 
komplexu opatření bude zajištěna ochrana zástavby proti rozlivu stoletého průtoku.  

Návrh územního plánu předpokládá rovněž využití těchto prvků: 
1. Hráze dimenzované na cca Q10 (příp. mírně vyšší). Tyto odsazené hráze vedoucí paralelně 

s toky budou oddělovat nechráněné lužní biotopy a intenzívně využívanou zemědělskou půdu. 
Návrh předpokládá částečné využití starého systému selských hrází. Některé z těchto hrází 
zajišťují dokonce vyšší ochranu. Kapacita vodních toků uvnitř těchto hrází zůstane taková, aby 
k rozlivu docházelo v přirozeném režimu. Povodně vyšších četností a nižších průtoků se budou 
moci do tohoto prostoru nerušeně rozlévat. Při příchodu vyšších průtoků, než cca Q10 (příp. 
vyšší), dojde k přelití vnitřních hrází na zemědělskou půdu. Takováto hráz existuje v z.ú. na 
pravém břehu Moravy mezi Litovlí (Chořelicemi), Březovým a Lhotou. Návrh předpokládá pouze 
její technické úpravy ve stávající poloze.  

2. Hráze dimenzované na maximální ochranu sídel a dalších objektů (Q100). To budou hráze, které 
mimo jiné i tzv. ostrovní ochranou ohraničí části sídel přecházející do paty říční terasy, a tedy 
i do nivy: Unčovice, Rozvadovice, Tři Dvory, Nasobůrky), ale i sídla uvnitř nivy (Víska, Březové, 
Litovel s Chořelicemi). Pro odtok vnitřních vod z těchto ploch do recipientů po opadnutí povodně 
budou postaveny speciální objekty - hrázové propusti, které umožní vypouštění vody z inundací 
zpět do toků. 

3. Odlehčovací koryta mají za úkol doplnit kapacitu koryt v sídlech. Pro ochranu Litovle a přilehlých 
sídel je navrženo jak severní odlehčovací koryto se zaústěním do Třídvorky, tak jižní koridor pro 
odvedení povodňových vod se zaústěním do Mlýnského potoka pod jezem u Šargouna.  

4. Regulační objekty (pevné i manipulovatelné) budou mít za úkol doplnit hrázový systém 
v klíčových místech a umožnit bezpečné převedení vody do níže položených poloh, případně 
regulaci odtoku. Budou využity pevné přelivné hrany, stavidlové uzávěry, škrtící trati pro odtok 
malých průtoků za běžných stavů, inundační mosty a propusti, zpětné klapky, pevné nebo 
mobilní čerpací stanice pro odvedení průsakových vod a další objekty. Jejich podrobnější 
specifikace bude provedena v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. 
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V zástavbě Litovle jsou některé návrhové plochy v terénních depresích (zejména na východním okraji). 
Výstavbu v těchto místech lze připustit jen za podmínky úpravy jednotlivých objektů pro zátopu - 
stavba na násypech, zvýšené a rozlivu přizpůsobené základy, apod.). 

Kromě výše uvedených opatření se předpokládá údržba a čištění koryt v zástavbě za účelem dodržení 
jejich kapacity. 

Poloha hrází je v grafické části Územního plánu znázorněna překryvnou značkou (linií), včetně úseků, 
kde bude těleso hráze nahrazeno protipovodňovou zídkou. Volba typu opatření je závislá 
na podmínkách v dané lokalitě a bude řešena v rámci projekčních prací. Realizovatelnost, účelnost 
a způsob technického řešení je třeba podrobně prověřit a řešení upřesnit v rámci prací na projektu 
protipovodňových opatření. Překryvná značka znázorňuje přibližnou polohu opatření. 

A.4.3.4.1 Návrhy podle jednotlivých sídel 

 Litovel 

Čištění koryt v zástavbě bez nároku na okolní pozemky. 

Úprava ochranných hrází podél Moravy a na pravém břehu elektrárenského náhonu. 

Vybudování západní hráze a na ni navazujících hrází napojených na těleso dráhy. 

Vybudování hrází proti zpětnému vzdutí podél východního okraje zástavby. 

Ochranná hráz podél Zámecké Moravy 

Ochranná zídka v oblasti nad Staroštíkovým mlýnem a podél Mlýnského potoka. 

Úprava podél Loučky 

Úprava obtokových koridorů 

Úpravy jednotlivých nově budovaných objektů v zástavbě Litovle. 

 Chořelice 

Stabilizace stávající hráze a úprava nivelety koruny hráze na pravém břehu Mlýnského potoka. 

Nová hrázka podél Strusky, úprava zaústění Strusky.  

 Nasobůrky 

Nová ochranná hráz.  

Případná úprava koryta Loučky podle výsledků povodňového plánu. 

 Tři Dvory 

Stabilizace stávající hráze a případně úprava nivelety koruny podle výsledků hydraulického modelu. 

Propojení hrázového systému na navrhovaný systém ohrázování Čerlinky a Třídvorky - severní 
odlehčovací koryto. 

 Víska 

Nová ochranná hráz ve východní části obce. 

 Nová Ves 

Případná úprava koryta Loučky podle výsledků povodňového plánu. 

 Savín 

Případná úprava koryta Savínského potoka podle výsledků povodňového plánu. 
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 Rozvadovice 

Úprava části ochranné hráze u jezu Šargoun ve vazbě na rekonstrukci jezu a zbudování rybí cesty. 

Stabilizace stávající hráze a případně úprava nivelety koruny podle výsledků hydraulického modelu. 

Nová ochranná hráz kolem obce. 

 Unčovice 

Nová ochranná hráz kolem obce. 

Případná úprava silnice Unčovice - Březové pro zadržení vody a její odtok. 

 Unčovice - Březové 

Stabilizace stávající hráze a případně úprava nivelety koruny podle výsledků hydraulického modelu. 

Nová ochranná hráz kolem obce.  

Případná úprava silnice Unčovice - Březové pro zadržení vody a její odtok. 

A.4.3.5 Stojaté vody 

Zastoupení stojatých vod se může zvýšit zejména sekundárně realizací těžby štěrkopísku ve 
vymezených ložiscích jihovýchodně od Chořelic. 

Kromě toho se navrhují jen malé vodní nádrže na k.ú. Savín jako obnova původní mlýnské zdrže, resp. 
novostavby dalších nádrží. Předpokládá se boční napájení odběrem vody či odlehčovacím přelivem ze 
Savínského potoka. 

A.4.3.6 Odvodnění 

Plochy odvodnění systematickou drenáží jsou zakresleny v mapové části. Jejich technický stav a stáří 
jsou proměnlivé. 

Nové odvodňovací systémy se v zájmovém území neplánují. Odvodnění narušená výstavbou budou 
rekonstruována tak, aby nedošlo k ovlivnění odvodňovaných ploch. 

Jediné navrhované odvodňovací zařízení je záchytný příkop nad Savínem a přeložka melioračního 
příkopu na jižním okraji zástavby Březového. 

A.4.3.7 Závlahy 

Závlahové systémy se v zájmovém území nenacházejí. 

Závlahové systémy ve velkoplošném rozsahu se v zájmovém území neplánují. V úvahu přicházejí 
pouze maloplošné závlahy pro intenzívní pěstební činnost. V tom případě budou vázány na soukromé 
pozemky a jejich vodní zdroje budou muset být posouzeny s ohledem na zachování minimálních 
průtoků. 

A.4.3.8 Vodní cesta 

Část těžebního jezera štěrkopísku Náklo leží v zájmovém území. Toto jezero je dle zákona 114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě, a prováděcí vyhlášky 222/1995 Sb. sledovanou vodní cestou účelovou. 

Severně od zájmového území prochází koridor plánované trasa průplavu Dunaj - Odra - Labe (D-O-L). 

Návrh: 

Plocha jezera Náklo bude využita dle zákona 114/1995 Sb. jako vodní cesta účelová - pouze pro 
rekreační plavbu a vodní dopravu místního významu. 

Trasa D-O-L se území nedotýká a nejsou pro ni vymezeny žádné návrhy. 
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A.4.4 Energetika 

A.4.4.1 Zásobování plynem 

Město Litovel vč. místních částí (přidružených obcí) je napojeno na VTL plynovod. Zásobování 
odběratelů je provedeno prostřednictvím STL a NTL rozvodů. 
Výhledové požadavky na odběr plynu je možno realizovat napojením na vybudovaný rozvod 
prodloužením plynovodních řadů. 

- Do souběžné trasy s navrženou silnicí II/449 západně od města je navržena přeložka VTL plynovodu. 

- Z VTL plynovodu je navržena přípojka plynu pro regulační stanici Cukrovar. 

- Je navržena nová VTL přípojka pro RS Papcel a Sladovny ze severního obchvatu VTL DN300. 
Stávající VTL přípojka uvolní navrženou plochu pro zástavbu. 

Koridory pro navržené plynovody je třeba respektovat. 

A.4.4.2 Zásobování teplem 

Město má od roku 2001 zpracovaný Energetický dokument města. 

Ve městě jsou dva systémy centrálního zásobování teplem (CZT): 

- teplárna Uničovská s horkovodní soustavou, 

- výtopna Vítězná s teplovodní soustavou. 

Dále je ve městě Litovel několik průmyslových tepláren a výtopen, které slouží k výrobě tepla pro 
podnikatelskou sféru. 

Pro vytápění bytových domů a ostatních objektů a přípravu teplé užitkové vody slouží řada domovních 
kotelen spalujících převážně zemní plyn. 

- Z horkovodní soustavy Uničovská je možno uspokojit požadavky na CZT v navržené smíšené ploše, 

- Rodinné domky budou napojeny na plyn. 

Koridory pro navržený horkovod je třeba respektovat. 

A.4.4.3 Zásobování elektrickou energií 

A.4.4.3.1 Nadřazené sítě: 

V návrhovém období zůstanou převážně zachovány trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní. 

 Síť 400 kV: 

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

 Síť 220 kV: 

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

 Síť 110 kV: 

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

A.4.4.3.2 Síť VN 22 kV: 

Se zásadním rozšířením distribuční sítě 22 kV ČEZ Distribuce, a.s. se v návrhovém období nepočítá. 
Rozšíření bude prováděno na základě požadavků nové výstavby v navržených lokalitách. Připojování 
nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 458/2000 Sb. a vyhláška 
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č. 297/2001 Sb. v platném znění). Ochranné pásmo pro nová a přeložená venkovní vedení je dáno 
zákonem č. 458/2000 Sb.. 

Litovel 

 Návrh v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území nebude stávající počet 
napájecích linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávajícími linkami 22 kV. Z důvodu návrhu nových ploch smíšené zástavby a výrobních 
ploch severně od Nasobůrek a v prostoru lokality V Loučkách se počítá s realizací nových napaječů pro 
město. Průmyslová plocha u Nasobůrek bude napojena samostatnou kabelovou smyčkou ze 
stávajícího dvojitého vedení VN 23/79. Průmyslové plochy pod Chořelicemi jsou napojeny z nového 
vedení VN 92 kabelovou smyčkou 22 kV, která bude zaústěna do odběratelských trafostanic 
a vyvedena na přípojku pro TR 3 Chořelice u hřbitova, která bude rekonstruována. Vzhledem k tomu, 
že dosud není známo konkrétní využití této plochy ani počet investorů, je nutno navržené řešení 
(umístění trafostanic) považovat za orientační. 

Úpravy sítě VN budou převážně spočívat v přeložkách vedení vyvolaných výstavbou na navržených 
plochách, kde dojde ke střetu se stávajícím venkovním vedením. Jedná se o plochy nově navržené 
průmyslové zóny, dále plochy zástavby, navrženou trasou obchvatu a rovněž stavby spojené s realizací 
protipovodňových opatření. V této souvislosti je nutné zmínit přeložku vedení VN 16 v lokalitě pod 
Chořelicemi a za tratí ČD. 

Venkovní vedení VN 80 v lokalitě budoucí mimoúrovňové křižovatky s dráhou bude přeloženo do nové 
trasy severně a pro napojení návrhových ploch výroby u obchvatu je navržena výstavba sloupové 
trafostanice. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území bylo voleno tak, aby byly přenosy na straně NN optimální. Je 
přirozené, že situování jednotlivých navrhovaných trafostanic bude případ od případu upřesňováno 
podrobnějším zpracováním jednotlivých lokalit, určených k výstavbě. 

Zásobení nových průmyslových ploch u Chořelic je navrženo z nových odběratelských kioskových 
trafostanic bez označení, návrhové plochy smíšené zástavby pak z nových venkovních trafostanic. 
Jejich umístění je zakresleno pouze orientačně, neboť není známo konkrétní využití ploch ani 
výkonové požadavky. Návrh vycházel z předpokládaného měrného zatížení na 1 m2 plochy 20 W/m2 
a 35 W/m2. 

S rozšířením bytové výstavby na určených plochách budou pro zajištění potřebného příkonu 
vybudovány nové kioskové trafostanice a to za ul. Pavlínka pro smíšenou zónu a bydlení, 
v prodloužení ulice Příčná a dále na ulicích Žerotínova a Červenská. Venkovní vedení VN 80 v lokalitě 
budoucí mimoúrovňové křižovatky s dráhou bude přeloženo do nové trasy severně a pro napojení 
návrhových ploch výroby u obchvatu je navržena výstavba sloupové trafostanice. 

Chořelice 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávajícími linkami 22 kV. 

Úpravy sítě VN budou převážně spočívat v přeložkách vedení vyvolaných výstavbou na plochách 
územních rezerv, kde dojde ke střetu se stávajícím venkovním vedením. Jedná se o plochy územních 
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rezerv zástavby (přípojka pro TR1). Dále pro navrhovanou zástavbu jižně Chořelic je nutné zmínit 
přeložku vedení VN 16 v lokalitě Nivy, Podsedek. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území je voleno tak, aby byly přenosy na straně NN optimální. Situování 
jednotlivých navrhovaných trafostanic bude případ od případu upřesňováno podrobnějším 
zpracováním jednotlivých lokalit, určených k výstavbě. 

Zásobení nových průmyslových ploch u Chořelic je popsáno v části Litovle. 

S rozšířením bytové výstavby na určených plochách budou pro zajištění potřebného příkonu 
vybudovány nové venkovní trafostanice. 

Nasobůrky 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávajícími linkami 22 kV. Průmyslová plocha u Nasobůrek bude napojena samostatnou 
kabelovou smyčkou ze stávajícího vedení VN 23/79, kabelovou smyčkou 22 kV, která bude zaústěna 
do odběratelských a distribučních trafostanic. 

Úpravy sítě VN budou převážně spočívat v přeložkách vedení vyvolaných výstavbou na navržených 
plochách, kde dojde ke střetu se stávajícím venkovním vedením. Jedná se o plochy nově navržené 
bytové zástavby, navrženou trasu obchvatu. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území je voleno tak, aby byly přenosy na straně NN optimální. Situování 
jednotlivých navrhovaných trafostanic bude případ od případu upřesňováno podrobnějším 
zpracováním jednotlivých lokalit, určených k výstavbě. 

Zásobení nových průmyslových ploch Nasobůrek je pak navrženo z kioskových trafostanic napojených 
kabelem. 

S rozšířením bytové výstavby na určených plochách budou pro zajištění potřebného příkonu 
vybudovány nové venkovní a kioskové trafostanice. Venkovní vedení VN přípojka pro TR 2 v lokalitě 
budoucí zástavby bude přeloženo do nové trasy souběžně s dráhou a pro napojení ploch smíšené 
zástavby je navržena výstavba kioskových trafostanic napojených kabelovou smyčkou. 

Chudobín 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávajícími linkami 22 kV VN 23/79. Z důvodu rezervy nových smíšených ploch ve výhledu 
severně od Chudobína se počítá s realizací nové přípojky VN a venkovní trafostanice z VN 79. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území bylo voleno tak, aby byly přenosy na straně NN optimální. Situování 
jednotlivých navrhovaných trafostanic bude případ od případu upřesňováno podrobnějším 
zpracováním jednotlivých lokalit, určených k výstavbě. 

S rozšířením bytové výstavby na určených plochách nebude pro zajištění potřebného příkonu 
budována nová trafostanice. 
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Myslechovice 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávající linkou 22 kV VN 23. Z důvodu návrhu nových ploch bydlení severně od Myslechovic 
se počítá s realizací přeložky přípojky VN pro TR 1 a její úpravu, případně provedení izolovanými vodiči 
z důvodu návrhu plochy pro sport a rekreaci v její blízkosti. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území bylo voleno tak, aby byly přenosy na straně NN optimální. Situování 
jednotlivých navrhovaných trafostanic bude případ od případu upřesňováno podrobnějším 
zpracováním jednotlivých lokalit, určených k výstavbě. 

S rozšířením bytové výstavby na plochách územních rezerv bude pro zajištění potřebného příkonu 
vybudována nová venkovní trafostanice a přípojka VN napojená na stávající přípojku pro TR1. 

Nová Ves 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávající linkou 22 kV VN 79. Se zásadním rozšířením distribuční sítě VN se nepočítá. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území bude ponecháno. 

Rozvadovice 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávající linkou 22 kV VN 16. 

Úpravy sítě VN se nepředpokládají. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území zůstane stávající. 

Savín 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávající linkou 22 kV VN 79. Se zásadním rozšířením distribuční sítě VN se nepočítá. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území zůstane stávající. 
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Tři Dvory 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávající linkou 22 kV VN 80. Se zásadním rozšířením distribuční sítě VN se nepočítá. Pro 
pokrytí nárůstu příkonu pro smíšenou zástavbu bude nutné vybudovat přípojku VN a novou 
trafostanici. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území zůstane stávající, bude vybudována nová trafostanice pro plochy 
smíšené zástavby. 

Unčovice 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávající linkou 22 kV VN 16. Z důvodu návrhu nových výrobních ploch severně od Unčovic 
se počítá s realizací nového napaječe z VN 16. Průmyslová plocha bude napojena samostatnou 
venkovní přípojkou z vedení VN 16, která bude napojena na přípojku pro TR 1. Vzhledem k tomu, že 
dosud není známo konkrétní využití této plochy ani počet investorů, je nutno navržené řešení 
a umístění trafostanic považovat za orientační. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území bylo voleno tak, aby byly přenosy na straně NN optimální. Je 
přirozené, že situování jednotlivých navrhovaných trafostanic bude případ od případu upřesňováno 
podrobnějším zpracováním jednotlivých lokalit, určených k výstavbě. 

Zásobení nových průmyslových ploch je pak navrženo ze dvou venkovních trafostanic. Jejich umístění 
je zakresleno pouze orientačně, neboť není známo konkrétní využití ploch ani výkonové požadavky. 
Návrh vycházel z předpokládaného měrného zatížení na 1 m2 plochy 10 W/m2. 

Unčovice - Březové 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 

V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávající linkou 22 kV VN 16. 

Úpravy sítě VN se nepředpokládají. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území zůstane stávající. 

Víska 

 Návrh řešení v sítích VN 22 kV 

Na základě výpočtu potřebného soudobého příkonu pro řešené území bude stávající počet napájecích 
linek dostačující. 
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V návrhovém období zůstane napájecím bodem TR 110/22 kV Červenka. Území bude i nadále 
zásobeno stávající linkou 22 kV VN 23. Se zásadním rozšířením distribuční sítě VN se nepočítá. 

 Návrh v transformaci 22/0,4 kV 

Rozmístění trafostanic na území zůstane stávající. 

A.4.4.3.3 Návrh v sekundárních rozvodech 0,4 kV 

Stávající síť NN v Litovli bude postupně rekonstruována při dodržování zásady, že ve středu města, 
zejména při vícepodlažní zástavbě se bude přecházet na kabelový rozvod. 

Nově budované transformační stanice je třeba také vhodným způsobem zapojit do stávajících rozvodů 
NN. Dodržet zásadu minimálně zaokruhování rozvodu. 

U navrhované bytové a občanské výstavby v nových lokalitách uvažovat zásadně s kabelovými 
rozvody NN, vzájemně zaokruhovanými. 

A.4.4.3.4 Návrh veřejného osvětlení 

Nové rozvody budovat zásadně jen kabelové, stožáry ocelové, bezpaticové, svítidla se sodíkovými 
výbojkami. Nově budované veřejné osvětlení musí vyhovovat kmenové ČSN 360400 „Veřejné 
osvětlení“ a respektovat také patřičný výhled do budoucna. 

Je třeba zúžit sortiment používaných zdrojů, aby se snížily nároky na údržbu, brát zřetel na 
hospodárnost provozu a šetření elektrickou energií. 

Stávající nevyhovující veřejné osvětlení je třeba plánovitě rekonstruovat. 

A.4.4.4 Spoje a spojová zařízení 

A.4.4.4.1 Dálkové kabely 

V grafické části jsou navrženy nové trasy dálkových kabelů v místech, kde stávající kabely protínají 
návrhové plochy v nevhodné trase z hlediska budoucí zástavby. 

A.4.4.4.2 Rozvody státního telefonu 

Nová digitální telefonní ústředna zajišťuje dostatečnou kapacitu pro splnění požadavků na zřízení 
přívodu státního telefonu. 

Po dokončení kabelizace místní telefonní sítě budou místní telefonní rozvody ve městě a přilehlých 
obcích provedeny v dostatečné kapacitě, současně budou zrušena všechna stávající nadzemní vedení 
telefonu. 

A.4.4.4.3 Radioreléové trasy 

Nové radioreléové trasy budou budovány dle požadavků zájemců o tento druh telekomunikačního 
spojení. 

Příjem televizního signálu je ve vyhovující kvalitě. 
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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 

A.5.1 Základní zásady uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny respektuje charakteristické přírodní podmínky území, situovaného na 
pomezí rovinaté krajiny Litovelského Pomoraví a pahorkatinné až kopcovité krajiny Prostějovské 
pahorkatiny a Bouzovské vrchoviny, a historicky utvářené způsoby využití krajiny, s rozšiřujícím se 
urbanizovaným prostředím městského i venkovského charakteru, s postupně ubývajícími zemědělsky 
využívanými partiemi krajiny, stabilizovanými (případně mírně se rozšiřujícími) lesními komplexy 
a celky a lokálně významněji zastoupenými partiemi s pestrou strukturou využití. 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem 
využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření 
podmínek pro její rekreační využití. 

Prvořadým cílem koncepce je ochrana stávajících přírodně nejcennějších území – zejména území 
v I. a II. zóně CHKO Litovelské Pomoraví a lesních celků a přírodě blízkých úseků vodních toků vně 
CHKO. V těchto územích je v zásadě konzervován současný stav využití s předpokladem případného 
dalšího posilování přírodních hodnot. 

Do některých částí stávající neurbanizované krajiny v návaznosti na zastavěná území jsou situovány 
zastavitelné plochy různých typů (bydlení, výroby, občanské vybavenosti aj.), někdy zabírající rozsáhlá 
souvislá území (zejm. ze severovýchodní a jižní strany města, ale též např. u Chořelic, Nasobůrek, 
Tří Dvorů, Unčovic a Myslechovic). 

V dosud neurbanizovaných a k zastavění neurčených partiích údolní nivy řeky Moravy ve 
III. a IV. zóně CHKO jsou vytvořeny podmínky pro posílení jejich ekologické hodnoty a zároveň 
i šetrného rekreačního využití (především díky situování rozsáhlých přírodních ploch v rámci územního 
systému ekologické stability). 

V ostatních partiích krajiny mimo zastavěná území je preferováno posílení polyfunkčního charakteru 
krajiny (zejm. situováním návrhových smíšených ploch nezastavěného území), umožňující rozumné 
hospodářské a rekreační využití, skloubené s ochranou stávajících ekologicky a esteticky cenných 
prvků krajiny. 

Koncepce uspořádání urbanizované krajiny stávajících zastavěných území je popsána v příslušné 
kapitole. 

A.5.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

Viz kapitola A.6. 
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A.5.3 Územní systém ekologické stability 

A.5.3.1 Vymezení územního systému ekologické stability 

Návrh územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu zahrnuje vymezení 
následujících skladebných částí: 

• dílčích částí dvou nadregionálních biocenter (NRBC) 13 Vrapač – Doubrava a 14 Ramena řeky 
Moravy; 

• dílčích úseků tří nadregionálních biokoridorů (NRBK) K 90, K 93 a K 132 v prostorech jejich os; 

• částí dvou regionálních biocenter (RBC) 268 Rampach a 1959 Pod Šuminou; 

• dílčích úseků dvou regionálních biokoridorů (RBK) RK 1426 a RK 1427; 

• dvaceti šesti lokálních biocenter (LBC) – z toho dvaceti čtyř celých LBC a u dvou LBC jen jejich 
částí, s přesahem plochy LBC vně správního území obce; 

• třiceti tří lokálních biokoridorů (LBK) – z toho devatenácti celých LBK a u čtrnácti LBK jen jejich 
částí, s přesahem či pokračováním plochy LBK vně správního území obce. 

V ochranné zóně NRBK jsou všechny vymezené segmenty ÚSES regionální a lokální úrovně, významné 
krajinné prvky a ekosystémy se stupněm ekologické stability tři a výše chápány jako součást NRBK. 

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou 
mírou podrobnosti řešení územního plánu a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem 
využití území. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na 
zájmy ochrany přírody a krajiny, vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíž možné 
provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní 
pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potenciální 
funkčnosti ÚSES. 

Přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vždy posuzovat ve spolupráci 
s příslušným orgánem ochrany přírody. 
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A.5.3.2 Přehled vymezených skladebných částí ÚSES 

 Přehled navržených biocenter 

Označení a název 
biocentra 

Funkční typ + 
biogeografický význam 

Cílová společenstva 

NRBC 13 Vrapač - Doubrava nadregionální biocentrum – části nivní, vodní, lesní hygrofilní 

NRBC 14 Ramena řeky 
Moravy 

nadregionální biocentrum – části nivní + vodní 

RBC 68 Rampach regionální biocentrum – část lesní mezofilní 

RBC 1959 Pod Šuminou regionální biocentrum – část lesní mezofilní 

LBC U vysílačů lokální biocentrum nivní + příp. vodní 

LBC Za cukrovarem lokální biocentrum nivní + příp. vodní 

LBC U Pavlínky lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC Hvězda lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC Na rybnících lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC Pohoda lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC U Pindy lokální biocentrum lesní mezofilní 

LBC V Boří lokální biocentrum lesní mezofilní 

LBC Nad jezerem lokální biocentrum lesní mezofilní 

LBC Červenice lokální biocentrum lesní mezofilní 

LBC Parduska lokální biocentrum lesní mezofilní 

LBC U vodojemu lokální biocentrum lesní mezofilní 

LBC V Přídankách lokální biocentrum – část lesní mezofilní 

LBC Březiny lokální biocentrum lesní mezofilní + mokřadní 

LBC Havlena lokální biocentrum lesní mezofilní 

LBC Staré Saviny lokální biocentrum mokřadní + vodní 

LBC Pod Dřínovou lokální biocentrum lesní mezofilní, mokřadní, vodní 

LBC Nad Kluzovem lokální biocentrum - část lesní mezofilní 

LBC Za Cholinskou lokální biocentrum lesní mezofilní až hygrofilní 

LBC U Alibony lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC U Chořelic lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC U Rozvadovic lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC U Březového lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC V pískovně lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC U Unčovic lokální biocentrum nivní + vodní 

LBC V Plachetkách lokální biocentrum mokřadní + vodní 
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 Přehled navržených biokoridorů 

Označení 
biokoridoru  

funkční typ + biogeografický 
význam 

cílová společenstva 

NRBK K 90 nadregionální biokoridor – dílčí úseky 
v prostoru vodní a nivní osy NRBK 

nivní + vodní 

NRBK K 93 nadregionální biokoridor – dílčí úseky 
v prostoru mezofilní hájové osy NRBK 

lesní mezofilní 

NRBK K 132 nadregionální biokoridor – dílčí úseky 
v prostoru mezofilní hájové osy NRBK 

lesní mezofilní 

RBK RK 1426 regionální biokoridor – dílčí úseky lesní mezofilní 

RBK RK 1427 regionální biokoridor – dílčí úsek lesní mezofilní 

LBK 1 lokální biokoridor lesní mezofilní až hygrofilní 

LBK 2 lokální biokoridor – část lesní mezofilní 

LBK 3 lokální biokoridor lesní mezofilní 

LBK 4 lokální biokoridor mokřadní + vodní 

LBK 5 lokální biokoridor  mokřadní + vodní 

LBK 6 lokální biokoridor – část mokřadní + vodní 

LBK 7 lokální biokoridor – část mokřadní + vodní 

LBK 8 lokální biokoridor lesní mezofilní 

LBK 9 lokální biokoridor – část lesní mezofilní 

LBK 10 lokální biokoridor lesní mezofilní až hygrofilní 

LBK 11 lokální biokoridor – část lesní mezofilní až hygrofilní 

LBK 12 lokální biokoridor – část nivní + vodní 

LBK 13 lokální biokoridor nivní + vodní 

LBK 14 lokální biokoridor – část nivní + vodní 

LBK 15 lokální biokoridor nivní + vodní 

LBK 16 lokální biokoridor nivní + příp. vodní 

LBK 17 lokální biokoridor nivní + příp. vodní 

LBK 18 lokální biokoridor – část nivní + příp. vodní 

LBK 19 lokální biokoridor – část nivní + vodní 

LBK 20 lokální biokoridor lesní nivní 

LBK 21 lokální biokoridor – část nivní + vodní 

LBK 22 lokální biokoridor nivní + příp. vodní 

LBK 23 lokální biokoridor nivní + vodní 

LBK 24 lokální biokoridor nivní + vodní 

LBK 25 lokální biokoridor nivní + vodní 

LBK 26 lokální biokoridor nivní + vodní 
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Označení 
biokoridoru  

funkční typ + biogeografický 
význam 

cílová společenstva 

LBK 27 lokální biokoridor nivní + vodní 

LBK 28 lokální biokoridor nivní + vodní 

LBK 29 lokální biokoridor – část nivní + vodní 

LBK 30 lokální biokoridor – část mokřadní + vodní 

LBK 31 lokální biokoridor – část mokřadní + vodní 

LBK 32 lokální biokoridor nivní + vodní 

LBK 33 lokální biokoridor – část lesní mezofilní až hygrofilní 

   

 Vysvětlivky k cílovým společenstvům 

Nivními společenstvy jsou myšleny různé typy společenstev na podmáčených stanovištích široké údolní 
nivy řeky Moravy (včetně lesních společenstev a extenzivně využívaných trvalých travních porostů). 

Mokřadními společenstvy jsou myšleny různé typy společenstev na výrazně podmáčených stanovištích 
ve dnech údolí mimo údolní nivu Moravy (včetně lesních společenstev a extenzivně využívaných 
trvalých travních porostů). 

Vodními společenstvy jsou myšlena společenstva tekoucích i stojatých vod. 

Lesními hygrofilními společenstvy jsou myšleny lesní porosty i souvislé nelesní porosty dřevin na 
vlhkých stanovištích, bez trvalého podmáčení. 

Lesními mezofilními společenstvy jsou myšleny lesní porosty i souvislé nelesní porosty dřevin na 
stanovištích, která nejsou významněji ovlivněna podzemní vodou. 

A.5.3.3 Prostorové parametry biokoridorů 

Minimální šířky nadregionálních a regionálních biokoridorů a možnosti jejich přerušení jsou stanoveny 
v ZÚR Olomouckého kraje. 

Minimální šířka lokálních biokoridorů (LBK) činí v případě cílových lesních společenstev 15m 
a v případě kombinací mokřadních a nivních společenstev se společenstvy vodními 20m, přičemž je 
zároveň nutné, aby z této šířky připadlo na mokřadní a nivní společenstva minimálně 15m. V případě 
průchodů LBK zastavěnými územími platí stanovené minimální šířky pouze tehdy, jsou-li v prostoru 
LBK k dispozici dostatečné nezastavěné plochy. 

Možnosti přerušení LBK nelze stanovit obecně a je třeba je posuzovat individuálně a omezovat na 
nezbytné minimum (dle šířek komunikací, ochranných pásem inženýrských sítí, přístupů na pozemky 
atd.) tak, aby zůstala zachována funkčnost LBK. 

A.5.3.4 Podmínky pro využití ploch ÚSES 

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí 
ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující 
podmínky: 

Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES. 

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 
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Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy 
s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně 
přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území. 

Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v zastavitelných 
plochách. Výjimky tvoří: 

• stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu 
minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

• stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravní infrastruktury za předpokladu minimalizace 
jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

• stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému 
dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného 
a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

• stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která 
nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich 
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy 
ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. 

Vymezení skladebných částí ÚSES ve stávajících plochách těžby nerostů (LBC V pískovně – část LBK 
29) je myšleno jako následné využití po ukončení těžby (nejlépe se zohledněním v rámci rekultivačních 
činností). 

A.5.4 Prostupnost území 

Stávající prostupnost nezastavěného území je v jeho různých částech rozdílná – od velmi dobré 
prostupnosti (např. ve významně rekreačně využívaných územích v návaznosti na město a v lesních 
celcích) až po nedostatečnou prostupnost (zejm. v intenzivně zemědělsky obhospodařovaných partiích 
území, kde tvoří zásadní bariéry pro prostupnost území především rozsáhlé scelené pozemky orné 
půdy). Významnou bariérou z hlediska prostupnosti území je i těleso rychlostní komunikace R 35. 

V územním plánu jsou zakresleny všechny pozemky stávajících účelových komunikací, které je potřeba 
zachovat. Rozčlenění rozsáhlých scelených, zemědělsky obhospodařovaných pozemků ponechává 
územní plán na řešení komplexních pozemkových úprav. 

Potřebu zachování (příp. zlepšení) prostupnosti území bude nutné zohlednit i při konkrétních 
technických řešeních ochranných hrází. 

A.5.5 Protierozní opatření 

Protierozní opatření doposud nebyla v území budována. 

Protierozní opatření jsou navržena v k.ú. Chudobín (lokalita Od Sobačovska) a k.ú. Myslechovice 
(lokalita Pod lesem a Za Hliníkem). Opatření mají podobu průlehů vybudovaných v zemědělsky 
obhospodařovaných plochách. Severně od zástavby Chudobína bude umístěna záchytná nádrž 
k retenci povrchového odtoku a k zachycení transportovaných splavenin. V případě potřeby můžou být 
vybudována další protierozní opatření v plochách zemědělsky využívaných i v plochách jiného využití, 
pokud to bude potřebné pro omezení transportu splavenin. 
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A.5.6 Záplavová území 

Záplavové území významného vodního toku Morava pro ř. km 199,958 – 296,255 bylo stanoveno 
odborem životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 23. března 2006 pod č.j. KUOK 
33030/2006. Součástí opatření je vymezení rozlivů pro Q5,Q20 a Q100 dle vypočtených rozlivů 
zpracovaných Povodím Moravy, s.p.. 

Každá plánovaná stavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových 
poměrů v inundaci a případné ohrožení stavby. Ve stanoveném záplavovém území budou v zájmu 
minimalizace povodňových škod plněny následující podmínky: 

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, 
pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení §17 vodního zákona vydaný příslušným 
vodoprávním úřadem. 

2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. 
Povodí Moravy, s.p. Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů 
v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní. 

3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je 
nutno lokalitu detailně proměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat. 
Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je 
nutno posoudit i na průtok větších vod, než je Q100. 

Rozsah záplavového území pro Q100 je vyznačen ve výkresové části Územního plánu. Pro srovnání je 
rovněž vyznačen rozsah rozlivu historické povodně z roku 1997 dle evidence Vuv TGM. 

Ostatní toky záplavové území vyhlášeno nemají. 

A.5.7 Dobývání nerostných surovin 

Ve správním území obce, na k.ú. Nová Ves a Myslechovice a na k.ú. Unčovice se nacházejí dobývací 

prostory: 

- DP č.70557 s názvem Náklo, 

- DP č.70865 s názvem Nová Ves u Litovle. 

Tyto dobývací prostory jsou územním plánem a jeho změnami respektovány. 

V prostoru u Nákla je navrženo rozšíření těžby nerostných surovin a mezi Unčovicemi a místní částí 
Březové jsou navrženy územní rezervy pro těžbu. Jedná se o nebilancované ložisko Unčovice-sever 
a nevyhrazené ložisko Unčovice. Uvažovanému rozšíření DP Náklo udělilo MŽP předchozí souhlas se 
stanovením dobývacího prostoru v jižní části ložiska a v severozápadní části ložiska (CHLÚ). Toto 
území bylo prověřeno územní studií. 

Změnou č. 2, dílčí změnou č. 2.1 jsou plochy pro těžbu nerostných surovin Nová Ves rozšířeny na 
parcelu p.č. 126 na k.ú. Myslechovice, v platném ÚP Litovle zakreslenou jako stabilizovaná plocha 
smíšená nezastavěného území Sx. Dále jsou dílčí změnou č. 2.2 rozšířeny stabilizované plochy těžby 
nerostů na stabilizované plochy vodní a plochy lesa (oprava dle reambulovaného mapového podkladu) 
a dílčí změnou č. 2.3 rozšířeny plochy lesa na plochy těžby nerostů (rovněž oprava dle 
reambulovaného mapového podkladu). K.ú. Nová Ves a k.ú. Myslechovice leží mimo vymezenou oblast 
s vysokou koncentrací prováděné a očekávané těžby nerostných surovin ST1 – ST6 Olomouckého 
kraje, prověření územní studií zde není požadováno. 
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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 

Základní členění území města vychází z dělení na území zastavěné a určené k zastavění (zastavitelné 
plochy) a na území nezastavěné. Dále je celé řešené území členěno na plochy s rozdílným způsobem 
využití (části území s různými podmínkami pro jejich využití a s různými předpoklady rozvoje). 

Jednotlivé plochy mají stanoveny podmínky pro své využití. Dále se člení na plochy: 

s t a b i l i z o v a n é,  tedy bez větších plánovaných zásahů (mají podmínky pro využití a prostorové 
uspořádání shodné se současným stavem), 

p l o c h y   z m ě n,  s podmínkami využití a prostorového uspořádání, 

ú z e m n í   r e z e r v y. 

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže: 

- kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality 

- mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí 

A.6.1.2 Přehled ploch řešeného území 

A.  Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné 

B.  Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

A.  Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné: 

Plochy bydlení 

BI plochy individuálního bydlení (v rodinných domech) 
BH plochy bydlení hromadného typu 

Plochy smíšené obytné 

SO.1 plochy smíšené obytné - centrální 
SO.2 plochy smíšené obytné - ostatní 

Plochy občanského vybavení  

OX plochy občanského vybavení – specifické formy 
OV.1 plochy občanského vybavení – vzdělávání, výchova 
OV.2 plochy občanského vybavení – sociální služby 
OV.3 plochy občanského vybavení – zdravotní služby 
OV.4 plochy občanského vybavení – kultura 
OV.5 plochy občanského vybavení – veřejná správa 
OK.1 plochy občanského vybavení – obchod 
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OK.2 plochy občanského vybavení – ubytování 
OK.3 plochy občanského vybavení – stravování 
OK.4 plochy občanského vybavení – služby 
OH plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště 
OS  plochy pro tělovýchovu a sport 

Plochy rekreace 

RI plochy rekreace – individuální 
RS plochy rekreace specifické - autokempink 
RZ plochy rekreace – zahrádkářské lokality 

Plochy výroby 

VP plochy průmyslové a stavební výroby 
VD plochy drobné a řemeslné výroby a služeb 
VZ plochy zemědělské a lesnické výroby 

Plochy technické infrastruktury 

TV, TK, TE plochy technických zařízení (vodovod, kanalizace, energetika) 

Plochy veřejných prostranství a těles komunikací 

bez ozn. plochy veřejných prostranství a těles komunikací 

Plochy dopravní infrastruktury 

DS plochy pro dopravu silniční 
DZ plochy pro dopravu drážní 

B.  Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

Plochy sídelní zeleně 

ZP zeleň parková 
Zx zeleň ostatní a specifická 

Plochy zemědělské 

Z 

Plochy lesní 

L 

Plochy přírodní 

P 

Plochy smíšené nezastavěného území 

Sx 

Plochy těžby nerostných surovin 

VT 

Plochy vodní a vodohospodářské 

WT vodní toky a plochy 
WP vodohospodářské plochy 
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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) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy bydlení v městské zástavbě a v sídlišti. 

Navrhované plochy: 

• Výstavba severně ulice Novosady, lokalita Olomoucká – Štefánikova 

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 bydlení ve kterých převažují bytové domy. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího 
občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 
1000 m2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem 
k plochám bydlení. 

Přípustné využití – bydlení v převažujících nízkopodlažních bytových domech. Pozemky 
souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře 
větší než 1000 m2, plochy veřejné zeleně, menší hřiště pro děti, drobné stavby v zeleni typu altán (tj. 
drobná lehká stavba, neumožňující bydlení, která nemá převážně plné obvodové stěny), nezbytné 
stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb 
a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmínečně přípustné – ubytování (do 5 pokojů pro hosty; se zajištěním parkování na vlastním 
pozemku), základní občanské vybavení (obchody, nerušící služby), malé neobtěžující dílny jako 
součást obytného domu. 

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. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby 
pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují 
podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu 
prostředí. 

A.6.2.1.2 Plochy bydlení v rodinných domech (BI) 

Stabilizované plochy: 

• Převážná část zástavby v Litovli a jeho místních částech. 

Navrhované plochy: 

• Plochy severně ulice Novosady, Pavlínka, plochy východně Chořelic, jižně Nasobůrek. Návrhové 
plochy v Chudobíně, Myslechovicích a Rozvadovicích. Doplnění venkovského osídlení v místních 
částech. 
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P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Území slouží především bydlení v rodinných domech městského i venkovského typu. Zahrady jsou 
jak obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva, tak užitkové s možností 
omezeného chovu hospodářského zvířectva ve venkovské části osídlení. Území může být doplněno 
drobnými stavbami pro dopravu (garáže obyvatel bytových domů). 

Přípustné využití – bydlení v rodinných domech, plochy veřejné zeleně, menší hřiště pro děti, 
nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Součástí plochy mohou být pozemky dalších 
staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmínečně přípustné – bydlení v nízkopodlažních bytových domech nepřesahujících výšku okolní 
zástavby (v Litovli), ubytování (do 5 pokojů pro hosty; se zajištěním parkování na vlastním pozemku), 
základní občanské vybavení (malé obchody, nerušící služby), malé neobtěžující dílny jako součást 
domu či jeho hospodářského zázemí. 

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 

Nepřípustné – nové bytové domy mimo Litovel, chov hospodářských zvířat většího rozsahu 
v Litovli, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, 
autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany 
a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí.  Nepřípustná je výstavba na 
plochách bydlení tam, kde není zajištěn příjezd k objektu a inženýrské sítě a v zahradách domů, které 
jsou obráceny do krajiny (o nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad). 

A.6.2.2 Plochy smíšené obytné 

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

Stabilizované plochy: 

• Historické jádro města - nám. Přemysla Otakara a plochy městské památkové zóny. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

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 smíšené využití centrální zóny, veřejnou i komerční vybavenost centra, správu 
a bydlení. Do ploch smíšených obytných centrálních lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, 
které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
a nesnižují kvalitu prostředí centra města (například nerušící výrobní služby) a nezvyšují dopravní 
zátěž v území. 

Přípustné využití – bydlení, provozovny občanského vybavení, ubytovaní, stravování, nevýrobní 
služby a zařízení administrativy, obchodní jednotky, které nenaruší historickou zástavbu centra města, 
parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmínečně přípustné – některé nezávadné výrobní služby (př. opravny spotřebního zboží). 

U návrhových lokalit v hlukových pásmech je situování chráněných prostorů podmíněno splněním 
požadovaných hlukových limitů. Chráněné prostory v sousedství silnic a v blízkosti železnice budou 
posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy; chráněné prostory budou u stávající plochy 
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dopravy 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 ve venkovním prostoru. 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. 

Nepřípustné – objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (př. výroba a sklady, hlučné 
a prašné provozovny, autoservisy, stavby pro velkoobchod a supermarkety, vymykající se svou 
velikostí a typem z měřítka historické zástavby, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní 
zástavbu - čerpací stanice PH a pod.). 

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

Stabilizované plochy: 

• Smíšené plochy v zástavbě města a místních částí mimo jádrové území. 

Navrhované plochy: 

• Navrhovány jsou plochy v severní části města – Novosady, dále Pavlínka, východně ulice 
Palackého, plochy jihozápadně Chořelic, Nasobůrky. Dále plochy v místních částech Myslechovice 
a Rozvadovice. 

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

Smíšené plochy obytné ostatní jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, 
převážně komerčního občanského vybavení, nezávadných menších provozoven výroby, skladování 
a služeb, veřejných prostranství atd. 

Přípustné využití – bydlení, objekty rodinné rekreace (chalupaření), malé obchodní provozovny, 
provozovny drobné výroby a skladování, nevýrobní služby a zařízení administrativy, nezbytné stavby 
pro dopravu a technickou vybavenost. 

Podmínečně přípustné - některé občanské vybavení (např. prodejny stavebnin a prodejny pro 
kutily, ubytovací zařízení, restaurace, stravování). 

U návrhových lokalit v hlukových pásmech je situování chráněných prostorů podmíněno splněním 
požadovaných hlukových limitů. Chráněné prostory v sousedství silnic a v blízkosti železnice budou 
posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy; chráněné prostory budou u stávající plochy 
dopravy 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. 

Nepřípustné - správa, kulturní, zdravotnická, školská a církevní zařízení, tj. občanské vybavení 
umístěné či možné umístit jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí 
(kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní 
zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH a pod.). 
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A.6.2.3 Plochy občanského vybavení 

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. 

A.6.2.3.2 Plochy občanského vybavení – specifické formy (OX) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy bývalých vysílačů. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

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 občanské vybavenosti sloužící specifickému záměru: kulturní a vzdělávací činnost 
nadmístního významu, pořádání seminářů s ubytováním, jiné kulturní akce dle potřeb města. 

Přípustné využití – stavby občanské vybavenosti dle uvedených druhů. 

Podmínečně přípustné – sportovně rekreační využití ve vazbě na hlavní funkci – na př. hřiště, 
minigolf apod., nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení, údržbářské dílny. 

Nepřípustné – je jiné než stanovené využití území, zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí. 

A.6.2.3.3 Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště (OH) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající hřbitovy. 

Navrhované plochy: 

• Rozšíření stávajícího hřbitova v Chudobíně. 

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

Plocha plní funkci hřbitova, je doplněna zelení, drobným odpadovým hospodářstvím. 

Přípustné využití – hřbitov, obřadní síň, kaple, márnice, urnový háj, zeleň, drobné odpadové 
hospodářství pro potřeby hřbitova. 

Podmínečně přípustné –  nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení. 
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Nepřípustné - jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu 
životního prostředí. 

A.6.2.3.4 Plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport (OS) 

Stabilizované plochy: 

• Sportovní areály a hřiště na území města. 

Navrhované plochy: 

• Dostavba areálu stadionu, plochy v sousedství koupaliště. Doplnění hřišť pro děti a mládež 
v obytných územích města i v místních částech. Plochy v Myslechovicích a Unčovicích. 

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

Vyhrazené plochy areálů pro sport a rekreaci vč. pořádání kulturních akcí. Plochy mimo vlastní 
sportoviště jsou ozeleněny, zástavba zajišťuje pouze základní služby a sociální zařízení. 

Přípustné využití - sportovní zařízení, zeleň, nezbytné stavby pro dopravu a technickou 
vybavenost. 

Podmínečně přípustné – stálé provozovny zajišťující občerstvení. 

Nepřípustné - jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou a všechny druhy činností, které omezují 
a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch. 

A.6.2.3.5 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (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. 

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) 

Stabilizované plochy: 

• Chatové lokality ve správním území města. 

Navrhované plochy: 

• Lokalita západně zástavby Savína. 

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

RI - plochy ve kterých převažuje rekreace v rodinných chatách a chatových osadách. Plochy 
zahrnují zpravidla i pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, 
například veřejných prostranství, občanského vybavení a dalších pozemků související dopravní 
a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné 
s rekreačními aktivitami. 

Přípustné využití – rekreační objekty, chaty, chalupy, zahradní domky, zeleň okrasná i užitková, 
další stavby dle § 21 odst. 7 vyhl.č. 501/2006 Sb.. Nové stavby v CHKO LP budou v územním řízení 
půdorysně a objemově omezeny dle požadavků SCHKO LP. 

Podmínečně přípustné – tábořiště, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Nepřípustné - chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, všechny 
druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo 
nepřímo narušují pohodu prostředí; bydlení, hromadná rekreace. Nepřípustné je oplocování chat ve 
volné krajině a jejich další výstavba ve volné krajině. 

A.6.2.4.2 Plochy rekreace – zahrádkářské lokality (RZ) 

Stabilizované plochy: 

• Zahrádkářské lokality a jejich pozemky ve správním území města. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

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 individuální rekreaci v zahrádkářských osadách se zahradními domky, využití 
výhradně pro zahrádkaření. 

Nové stavby budou povolovány pouze ve stávajících lokalitách, nové lokality v krajině nejsou 
uvažovány. 

Přípustné využití – zahradní domky, ojedinělé chaty - pouze stávající, zeleň okrasná i užitková. 

Intenzita zastavění: zahradním domkem se rozumí přízemní samostatná stavba do max. 
výměry zastavěné plochy 25m2 na jedné parcele. V případě využívání a změn staveb stávajících 
objektů se podmínka týkající se zastavěné plochy bude posuzovat individuálně, přiměřeně i nad rámec 
regulativu, ve vztahu k urbanisticko architektonickým hodnotám území, pokud to nebude v rozporu 
s plánovaným využitím pozemku stavby a nebude narušovat funkční využití okolních ploch 
realizovaných v souladu s regulačními podmínkami. 

Podmínečně přípustné – tábořiště,  nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Nepřípustné - chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, všechny 
druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo 
nepřímo narušují pohodu prostředí, bydlení, rekreace. Oplocování pozemků ve volné krajině a na 
pozemcích vedených jako les. 
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A.6.2.4.3 Plochy rekreace specifické – agroturistika a rekreace hromadná (RS) 

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. 
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A.6.2.5 Plochy výroby 

A.6.2.5.1 Plochy pro zemědělskou výrobu (VZ) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající areály zemědělské výroby v Chudobíně, Myslechovicích, Unčovicích a Rozvadovicích. 

Navrhované plochy: 

• Návrhová plocha je v Unčovicích. 

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 zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, často s negativním dopadem na okolní 
zástavbu, sloužící pro umístění zejména těch provozů, které nemohou být v jiných územích. 

Přípustné využití – účelové stavby a zařízení pro rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobu, chov 
hospodářských zvířat, zpracovatelské provozy, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, 
sběrné středisko odpadu. 

Podmínečně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu 
s převažující zemědělskou funkcí areálu, ubytovací jednotky a ubytovny. 

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

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

Stabilizované plochy: 

• U nádraží ČD v jižní části Litovle, v severní části města, průmyslová zóna Nasobůrky, areál 
Kimberley ve východní části města atd.. 

Navrhované plochy: 

• Navrhovány jsou plochy ve vazbě na obě výše uvedené lokality, nově pak průmyslová zóna 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 určené pro průmyslovou výrobu, pro skladování, pro výrobní služby a pro činnosti spojené 
s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti 
související s využitím plochy, často s negativními dopady na okolní zástavbu. Návrhové plochy 
přilehající k rychlostní silnici R35 budou připojeny na silnice II. třídy. 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, skladování, logistiku a navazující 
administrativu, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko odpadu. 

Podmínečně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu 
s převažující výrobní funkcí areálu, ubytovací jednotky a ubytovny. 

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

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

Stabilizované plochy: 

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

Navrhované plochy: 

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

A.6.2.6.1 Plochy technické infrastruktury (TV, TK, TE) 

Stabilizované plochy: 

• Vodojemy, čistírna odpadních vod, regulační stanice plynu, trafostanice apod. 

Navrhované plochy: 

• Fotovoltaická elektrárna v lokalitě U Vysílačů, dále dle potřeb řešení technického vybavení území. 

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 technickou obsluhu území (plochy 
staveb a zařízení pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií, pro odvádění a likvidaci 
odpadních vod, pro telekomunikace a jinou technickou vybavenost). 

Přípustné využití - pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického 
vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, 
energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních 
zařízení veřejné komunikační sítě a produktovodu, 

– administrativa ve vazbě na objekty technického vybavení. 
– stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
– pozemky související dopravní infrastruktury 
– ochranná a izolační zeleň 

Nepřípustné - činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. 
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A.6.2.7 Plochy veřejných prostranství a těles komunikací - bez kódu 

Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů 
veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského 
vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. 

Plochy těles komunikací (veřejných dopravních pásů) - plochy pro veřejnou obsluhu ploch s rozdílným 
způsobem využití (komunikace, pěší zóny, cyklistické stezky, pojížděné chodníky, technické sítě) a pro 
uliční i ochrannou zeleň. V grafické části dokumentace jsou zobrazeny bez kódu. Nepřipouští se využití 
pro jinou funkci. Je možno zpřesňovat jejich hranice podrobnější dokumentací. 

A.6.2.8 Plochy dopravní infrastruktury 

Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků 
dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje 
začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch 
dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch výroby, ploch občanského 
vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby nerostů. 

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují ve Veselí nad Moravou pozemky staveb a zařízení pozemních 
komunikací, drah, vodních cest a jiných druhů dopravy: 

a) plochy silniční dopravy, 
b) plochy drážní dopravy, 
c) plochy vodní dopravy. 

Plochy dopravy zahrnují zpravidla i plochy náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, parkovišť a garáží, 
ČSPH, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například stanice, 
zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, 
překladišť a správních budov. 

Plochy vodní dopravy zahrnují zpravidla pozemky vodních ploch, určené pro vodní cesty, například 
kanály a splavněné úseky řek, pozemky nábřeží pro vodní dopravu, pozemky přístavů, zdymadel, 
překladišť a související pozemky dopravní a technické infrastruktury. 

A.6.2.8.1 Plochy pro dopravu silniční (DS) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy silnic a plochy pro dopravu v klidu - parkoviště, garáže, čerpací stanice pohonných hmot. 

Navrhované plochy: 

• Plochy silnic, odstavné a parkovací plochy a garáže dle potřeb území. Rozsáhlejší návrhové plochy 
jsou v Litovli a dále v Unčovicích, zde se jedná o plochy pro tranzitní dopravu. 

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 silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, hromadných a řadových garáží a odstavné 
a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. 

Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související 
s dopravní obsluhou sídla, zeleň. 

Podmínečně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení, ČSPH na plochách navazujících 
na přeložky silnic II. třídy. 

Nepřípustné – ostatní stavby. Navrhované plochy v sousedství rychlostní silnice R35 budou 
komunikačně napojeny na silnici II/449, napojení na R35 se nepřipouští. 

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí: 

Přípustné - parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných 
plochách. Kapacity jsou limitovány. 
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Nepřípustné - kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuelní bydlení. 

A.6.2.8.2 Plochy pro dopravu železniční (DZ) 

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. 

Nepřípustné – ostatní stavby. 
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A.6.3 Návrh podmínek využití pro nezastavěné území a nezastavitelné plochy 

A.6.3.1 Plochy sídelní zeleně 

A.6.3.1.1 Plochy zeleně parkové (ZP) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy větších i významnějších menších parkově upravených ploch ve městě a v některých 
místních částech (Chudobíně, Chořelicích, Třech Dvorech a Březovém). 

Navrhované plochy: 

• V rámci nebo v těsném sousedství nejvýznamnějších stavebních rozvojových ploch v Litovli 
a v Chořelicích. 

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 slouží jako esteticky upravená vegetace skýtající možnost rekreace a odpočinku 
v sadovnicky upraveném prostředí. 

Přípustné - trávníkové plochy a skupiny dřevin, pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, 
parkový a hrací mobiliář. 

Podmíněně přípustné – stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání 
ploch zeleně a doplňují ji: např. drobná architektura a umělecké plastiky, menší hřiště do velikosti 
750 m2, odpočívadla, altánky, sbírkové skleníky, veřejné WC, stánky a drobné stavby s občerstvením, 
ZOO koutky, voliéry, vodní prvky a vodní plochy v rozsahu do 1000 m2, max. 10% z celkové základní 
plochy. 

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkci plochy. 

A.6.3.1.2 Plochy zeleně ostatní a specifické (ZX) 

Stabilizované plochy: 

• Minimální zastoupení (podél Radniční Moravy na východním okraji města a při západním okraji 
Nasobůrek). 

Navrhované plochy: 

• V Litovli, Nasobůrkách, Chořelicích, Třech Dvorech, Unčovicích a v průmyslové zóně na katastru 
Vísky. 

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 zeleně ostatní a specifické slouží různým účelům – převážně buď k pohledovému 
a akustickému odclonění výrazně rušivých staveb a provozů (zejm. výrobních a dopravních) od ploch 
s obytnou či rekreační funkcí nebo k zachování a obnově přírodních hodnot území. 

Přípustné - porosty trvalé vegetace bez primárního produkčního významu (souvislé porosty 
dřevin, trávníkové plochy a skupiny dřevin). 

Podmíněně přípustné - stezky pro pěší a cyklisty doplněné souvisejícími drobnými stavbami (jako 
drobné sakrální stavby a pomníky, informační tabule, mobiliář), vodní plochy v rozsahu do 1000 m2. 

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkcí plochy. 
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A.6.3.2 Plochy zemědělské (Z) 

Stabilizované plochy: 

• Převážná část stávajících zemědělsky využívaných partií krajiny. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

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 zemědělské slouží k produkci zemědělských plodin. 

Přípustné - zemědělské obhospodařování, změna orné půdy na trvalé kultury, školky ovocných, 
okrasných a lesních dřevin, polní cesty, protierozní a protipovodňová opatření, stromořadí, remízy 
a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, podzemní stavby a zařízení technického vybavení, stezky 
pro pěší a cyklisty, drobné stavby sakrální a pro rekreaci a turistiku (výklenkové kaple, boží muka, 
kříže, pomníky, informační tabule, turistické přístřešky s mobiliářem apod.). 

Podmíněně přípustné - zalesňování na souvislé ploše do velikosti 0,5 ha, jiná vodohospodářská 
opatření než přípustná (závlahy, odvodnění, vodní nádrže apod.), jednotlivé zemědělské hospodářské 
stavby bez oplocení, nadzemní zařízení technického vybavení území – ve všech případech pokud 
nedojde k výrazně negativnímu ovlivnění hlavní funkce plochy nebo narušení přírodních či krajinných 
hodnot území. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 

A.6.3.3 Plochy lesní (L) 

Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního 
hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Stabilizované plochy: 

• Stávající zalesněné části krajiny v území. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

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

Přípustné - pěstování lesních dřevin a těžba dřeva a veškeré související činnosti, lesní cesty, 
protipovodňová opatření, podzemní stavby a zařízení technického vybavení. 

Podmíněně přípustné - budování jiných vodohospodářských opatření, jednotlivé drobné stavby 
pro lesní hospodářství, stezky pro pěší a cyklisty, drobné stavby sakrální a pro rekreaci a turistiku 
(výklenkové kaple, boží muka, kříže, pomníky, informační tabule, turistické přístřešky s mobiliářem 
apod.), nadzemní zařízení technického vybavení území – ve všech případech pokud nedojde k výrazně 
negativnímu ovlivnění hlavní funkce plochy nebo narušení přírodních či krajinných hodnot území. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 
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A.6.3.4 Plochy přírodní (P) 

Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné 
krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných 
lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. 

Stabilizované plochy: 

• Části vymezených biocenter se stávající trvalou nelesní vegetací (trvalými travními porosty, 
náletovými porosty dřevin a různorodými ladem ležícími pozemky). 

Navrhované plochy: 

• Plochy vymezených biocenter na stávající orné půdě. 

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

Přípustné – činnosti a opatření sloužící hlavnímu účelu využití. 

Podmíněně přípustné - protipovodňová opatření, účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty, 
drobné stavby sakrální a pro rekreaci a turistiku (výklenkové kaple, boží muka, kříže, pomníky, 
informační tabule, turistické přístřešky s mobiliářem apod.), zařízení technického vybavení území – ve 
všech případech pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území. Zalesnění je možné, 
nedojde-li k narušení přírodních či krajinných hodnot území. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 

A.6.3.5 Plochy smíšené nezastavěného území (S.x) 

Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 
charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, například na plochy 
vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní. 

Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky 
zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení 
převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území lze zahrnout i pozemky 
přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Stabilizované plochy: 

• V územích se stávající pestrou strukturou využití, s významným podílem ladem ležících ploch – 
nejvíce v západní části území a severozápadně od města. 

Navrhované plochy: 

• V územích se záměrem vytvoření pestřejší struktury využití – zejm. západně od Litovle, mezi 
Litovlí a Nasobůrkami, u Nasobůrek, Unčovic a 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: 

Přípustné – smíšené maloplošné využití odpovídající charakteru ploch zemědělských, lesních, 
přírodních, vodních a vodohospodářských a využití uvedené u těchto ploch jako přípustné. 

Podmíněně přípustné – využití uvedené u ploch zemědělských, lesních, přírodních, vodních 
a vodohospodářských jako podmíněně přípustné, pokud zůstane zachován polyfunkční charakter 
plochy a nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území. 

Nepřípustné – využití uvedené u ploch zemědělských, lesních, přírodních, vodních 
a vodohospodářských jako nepřípustné. 
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A.6.3.6 Plochy těžby nerostných surovin - (VT) 
Plochy těžby nerostných surovin se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
hospodárné využívání nerostných surovin a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti 
a úpravě nerostných surovin. 
Plochy těžby nerostných surovin zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, 
pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostných surovin a odpadů, kterými jsou výsypky, 
odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do 
plochy těžby nerostných surovin lze zahrnout i pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. 

Stabilizované plochy: 

• Těžební prostor na k.ú. Nová Ves a Myslechovice a těžební prostor na k.ú. Unčovice. 

Navrhované plochy: 

• Jsou navrženy plochy těžby nerostných surovin v katastrálním území Myslechovice a Unčovice. 

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

Přípustné – těžba nerostných surovin, dále činnosti a opatření sloužící hlavnímu účelu využití 
(včetně oplocení), technická a biologická rekultivace, výsadby zeleně s hygienickým či ekologickým 
významem. 

Podmíněně přípustné – recyklace stavebního odpadu. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 
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A.6.3.7 Vodní a vodohospodářské plochy (VV) 

Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. 

Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky 
určené pro převažující vodohospodářské využití. 

Stabilizované plochy: 

• Vodní plochy WT: Plochy vodních toků protékajících územím, slepá ramena, rybníky, mokřady. 
Plochy převážně přírodního charakteru. 

• Vodohospodářské plochy WP: Plochy hrází a melioračních kanálů, plochy pro údržbu 
vodohospodářských objektů.  

Navrhované plochy: 

• Vodní plochy WT: Plocha vodní nádrže (Savín) a plochy pro umístění koryta vodního toku 
(Loučka v Nasobůrkách, Struska v Chořelicích). 

• Vodohospodářské plochy WP: Plochy pro umístění navrhovaných hrází, protierozní nádrže 
a pro přeložku úseku melioračního kanálu v Březovém. 

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

Přípustné – vodní plochy se stavbami nutného technického vybavení (tělesa hrází, technické 
objekty…) 

Podmínečně přípustné - zeleň, technická infrastruktura, drobný mobiliář, pokud není narušena 
funkce hlavní. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 

Využití pro vodohospodářské stavby a zařízení je vedle ploch vodních a vodohospodářských 
podmíněně přípustným využitím všech typů ploch, pokud se prokáže jako nezbytné pro 
protipovodňovou či protierozní ochranu území. 
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A.6.4 Zásady prostorového uspořádání sídla 

A.6.4.1 Zastavěné a zastavitelné území: 

Zásady urbanistické koncepce řešení územního plánu jsou popsány v bodě A.3 této zprávy. 

Z hlediska stávajícího využití ploch převažuje zóna bydlení a rekreace a jejich rozvoj je prioritní. Důraz 
je kladen na ochranu historického jádra města, které je památkovou zónou (je a bude obchodním 
i společenským centrem území – je navrženo vymístění rušících provozoven). Podmínky ochrany 
v území vyhlášené památkové zóny: 

Na kulturní památky a objekty v památkové zóně se vztahuje platnost zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

V území PZ a navazujícím na PZ je žádoucí: 

• při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav a zásazích do městské zeleně je nutno dbát o to, aby nebyla změnami 
půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků oslabena nebo porušena 
historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny a její historicko-urbanistická 
vazba, 

• neumisťovat zde stavby a zařízení, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební 
fondy městské památkové zóny, jedná se zejména o stavby vodohospodářské, veškerá nadzemní 
vedení, produktovody, stožáry, provozy, které by mohly znečistit ovzduší a vody, produkovat 
škodlivé látky, odpadky, způsobovat přílišný hluk, vibrace, zápach apod., 

• při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů 
a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu 
k památkové zóně, dominantní stavbou by měly zůstat věže kostela a radnice, stavby 
v jednotlivých blocích navazujících na PZ by měly dodržovat stejnou výšku zástavby. 

Z hlediska dopravního řešení je v budoucnu vhodné přeložit silnici II/449 mimo město podél 
protipovodňových hrází. Historické jádro je třeba řešit na základě podrobnější dokumentace. Je 
navržena úprava hlavního náměstí a případně zjednosměrnění některých obslužných komunikací. 

Z hlediska rekreace je velmi atraktivní prostor kolem ramen Moravy – součást CHKO, určený pro 
rekreaci na plochách přírodního charakteru a doplnění územního systému ekologické stability. 

V okrajových částech města a v území jeho místních částí je při dostavbách nebo rekonstrukcích nutno 
respektovat charakter okolní zástavby (hmotovou strukturu, výškovou hladinu, způsob zastřešení) 
a sledovat půdorysnou osnovu zástavby – stavební čáru. Nová zástavba v rozvojových plochách bude 
řešena na základě podrobnější dokumentace s dodržením stanovené výškové hladiny s možností 
využití podkroví ve sklonité střeše. Zástavba bude řešena formou rodinných domů, bytové objekty se 
zde nepřipouštějí. Zastavěná plocha pozemku RD nepřekročí 30% jeho celkové rozlohy. 

Chatové a zahrádkářské lokality nebudou nově vytvářeny. Dostavba ve stávajících lokalitách se 
připouští v případě proluk mimo chráněná území. 

Veškerá zástavba v záplavovém území Q100 je podmíněna stanovením podmínek ze strany 
Povodí Moravy. V záplavovém území v Chořelicích nebude nová výstavba povolována, 
pokud realizací protipovodňových opatření nebude záplavové území omezeno. 

Lokality pro výstavbu obsahující chráněné prostory a navrhované v blízkosti silnic 
a frekventovaných komunikací musí být řešeny tak, aby bylo dokladováno dodržení §30 
a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a §11 odst. 4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním 
prostoru řešených staveb obytných domů. 

Výstavba objektů bydlení podél stávající silnice II/449 v Chořelicích je podmíněna 
realizací přeložky silnice II/635. 
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Do ploch drobné výroby a ploch smíšených obytných v sousedství ploch obsahujících 
chráněné prostory (bydlení, rekreaci) budou situovány takové aktivity a výroba, které ve 
svém důsledku negativně neovlivní zdravotní stav obyvatel, co nejméně zatíží ŽP 
rizikovými faktory (hluk), tak aby v navazující části bydlení byly dodrženy stanovené 
hodnoty hluku apod. v souladu s §30 a §34 zák. č. 258/2000 Sb. a §11 odst. 4 nař. vlády 
č. 148/2006 Sb.. Toto platí i pro plochy těžby, která dopravou, vlastní těžbou, použitými 
technologiemi apod. nesmí nad přípustnou míru ovlivnit okolní zástavbu. 

Nové průmyslové zóny budou řešeny pouze u navržených přeložek komunikací a na 
podkladě podrobnějších dokumentací (komunikační napojení, inženýrské sítě, hluk – 
dodržení stanovených hodnot apod.). 

V plochách, obsahujících chráněné prostory, které jsou situovány v sousedství ploch 
výroby (např. ve stávajících plochách bydlení) je nová výstavba obsahující chráněné 
prostory podmíněně přípustná. Chráněné prostory budou umístěny v takové vzdálenosti 
od zdroje hluku tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb byl splněn hygienický 
limit hluku z výroby v denní a noční době, jež je upraven příslušným nařízením vlády 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, což bude dokladováno 
v následujícím řízení dle stavebního zákona. 

Řešené území je situováno v prostoru zájmových území Ministerstva obrany dle ust. §175 
odst. 1 stavebního zákona. Celé řešené území je situováno v prostoru leteckého koridoru, 
na část území zasahuje ochranné pásmo radiových zabezpečovacích zařízení a celé území 
je zájmové pro veškeré nadzemní stavby. Vydání územních rozhodnutí je podmíněno 
stanovisky ČR – Ministerstva obrany, VUSS Brno. 

Celé řešené území můžeme považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. 
a v takových případech je nezbytné zajistit vždy provedení záchranného archeologického 
výzkumu. Z této skutečnosti vyplývá povinnost investora již od doby přípravy zemních 
prací oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR a posléze umožnit některé 
z oprávněných organizací uskutečnit na ohroženém území záchranný výzkum (v počáteční 
fázi alespoň formou odborného dohledu). 

A.6.4.2 Výškové zónování 

Samotné historické jádro a zástavba na něj navazující nebyla výrazněji výškově degradována. Severně 
středu města byly výškové poměry narušeny při výstavbě sídliště. 

Z důvodu ochrany historického panoramatu platí: výška a objem nové zástavby musí respektovat 
hmotovou skladbu stávající většinové zástavby v dané lokalitě (výšku zástavby, tvar, sklon a orientaci 
střech) a nesmí narušovat blízké a dálkové pohledy na městskou památkovou zónu a jednotlivé 
kulturní památky. 

Zástavbu na okrajích obytného území, vytvářející přechod do krajiny, je doporučeno řešit 
rozvolněnými formami přízemních objektů s podkrovím, s velkým podílem obytné zeleně. 
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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 
Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných 
opatření lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-
li o 

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění 
její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, 

b) veřejně prospěšná opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků ÚSES a ochranu archeologického 
dědictví, 

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 

d) asanaci (ozdravění) území. 

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 

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 
Na rezervních plochách pro rozvoj jádrového území města po návrhovém období územního plánu je 
určen způsob využití. 

Jedná se o 

• koridor pro výhledové přeložení silnice II/449 západně města Litovle, 

• výhledové plochy pro rozvoj bydlení individuálního v rodinných domech v k.ú. Chořelice, lokalita 
Záhumenky, 

• výhledové plochy pro rozvoj bydlení individuálního v rodinných domech v k.ú. Nasobůrky, lokalita 
Chmelník, 

• výhledovou plochu pro zónu smíšenou obytnou v k.ú. Tři Dvory, 
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• výhledové plochy pro zónu drobné výroby v k.ú. Tři Dvory a k.ú. Litovel, 

• výhledové plochy pro zónu občanského vybavení (tělovýchovy a sportu) v k.ú. Tři Dvory, k.ú. 
Litovel a k.ú. Chořelice. 

V ostatních místních částech se jedná o lokality v Chudobíně a Myslechovicích. 

Dále jsou v prostoru mezi Unčovicemi a osadou Březové navrženy územní rezervy pro těžbu 
štěrkopísku. 

Na plochách územních rezerv je v návrhovém období územního plánu ponecháno stávající využití, 
jakékoliv využití, které by v budoucnosti zamezilo jejich zástavbu ve výhledu se beze změny ÚP 
nepřipouští. Zemědělské využití je zatím bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejího 
dlouhodobého zhodnocení. 



Atelier URBI, Brno

kód využití Bx Sx Ox Vx Dx VT

R 1 OS
občan.vybavení - tělovýchova a 
sport 7 180  k.ú. Tři Dvory

R 2 OS
občan.vybavení - tělovýchova a 
sport 18 404  k.ú. Chořelice, Litovel

R 3 VD plochy drobné výroby  4 842  k.ú. Tři Dvory
R 4 VD plochy drobné výroby 15 482  k.ú. Litovel
R 5 BI bydlení individuální v RD 90 804  k.ú. Chořelice
R 6 DS plochy dopravy 5 491  k.ú. Litovel
R 7 SO.2 smíšené obytné ostatní 7 823  k.ú. Tři Dvory
R 8 SO.2 smíšené obytné ostatní 30 294  k.ú. Chudobín
R 9 DS koridor pro komunikaci II/449  320 800  k.ú. Litovel, Nasobůrky

R 10 BI bydlení individuální v RD 24 820  k.ú. Nasobůrky

R 11 Sx
plochy smíšené nezastavěného 
území 20 101  k.ú. Nasobůrky

R 12 VT plochy těžby Unčovice  k.ú. Unčovice
R 13 VT plochy těžby Březová 208 157  k.ú. Unčovice
R 61 BI bydlení individuální v RD 69 094 371 267  k.ú. Myslechovice

Celkem 184 718 58 218 25 584 20 324 326 291 579 424

Celkem všechny plochy úz. ochr.

Poznámka
Číslo 

plochy
Funkce

1 194 559

PŘEHLED PLOCH ÚZEMNÍ OCHRANY, ÚP LITOVEL

Plocha [m2]                                                                  podle 
funkčního využití
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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 
Zpracování územní studie bude nutné pro všechny lokality, řešené „na zelené louce“, s výjimkou těch, 
na které již podrobnější dokumentace byla zpracována. 

Teprve v podrobnější dokumentaci je možno upřesnit budoucí vedení obslužných komunikací 
a trasování inženýrských sítí v těchto lokalitách. Zpřesněním však nesmí být porušena základní 
urbanistická koncepce, daná územním plánem města - závazné jsou veškeré vstupy navrhovaných 
komunikací do rozvojových ploch. Studie budou podkladem i pro rozhodování o situování jednotlivých 
staveb v území vč. stanovení stavební čáry, výšky zástavby a intenzity využití pozemku. 

Požadavky na zpracování územních studií jsou patrné z výkresu č. 1 ÚP Základní členění území. Jedná 
se zvláště o: 

I. Plochy bydlení individuálního, občanské vybavenosti (tělovýchovy a sportu) a parkové zeleně 
v severovýchodní části města Litovle. 

II. Plochy bydlení individuálního, bydlení hromadného, plochy smíšené obytné a plochy občanské 
vybavenosti (komerčního i nekomerčního typu) v lokalitě V Loučkách v k.ú. Litovel. 

III. Plochy smíšené obytné v k.ú. Nasobůrky (lokality Školky, Za humny). 

V. Plochy bydlení individuálního Chudobín u silnice II/373. 

VI. Plochy bydlení individuálního Myslechovice (z důvodu zajištění prostupnosti území a zajištění 
návaznosti na obec Haňovice). 

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. 
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) 
V územním plánu není stanoveno pořadí změn v území (etapizace). 
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A.13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
Veškeré památkově chráněné objekty, urbanistické studie týkající se prostorů v centru města - 
památkové zóně. 
 

A.14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona jsou způsobilé všechny stavby, 
s výjimkou výrobních areálů a protipovodňových opatření. 
 

A.15 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
Územní plán Litovel – právní stav po změnách Z1a, Z1b a Z2 - textová část obsahuje: 

kapitoly A.1 – A.15, celkem 71 stran textu + vložené tabulky za str. 9 a str. 69. 
 
Územní plán Litovel – právní stav po změnách Z1a, Z1b a Z2 - grafická část obsahuje: 
 

1. Výkres základního členění území 1 : 10 000 

2. Hlavní výkres 1 : 10 000 

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

3. Dopravní řešení 1 : 5 000 

4.  Zásobování vodou 1 : 10 000 

5. Odkanalizování 1 : 5 000 

6. Zásobování plynem 1 : 5 000 

8. Veřejně prospěšné stavby, asanace 1 : 5 000 

 

+ 9. Koordinační výkres (součást odůvodnění) 1 : 5 000 


