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SEZNAM ZKRATEK 

 

AOT40  expoziční  index  AOT40  pro  ozon.  Je  definován  jako  součet  rozdílů  mezi 
hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 μg∙m‐3 (40 ppb) 
a hodnotou 80 μg∙m‐3, v období 8‐20 hod. SEČ. vypočten z 1h hodnot v období 
květen‐červenec, průměr za 5 let. 

BPEJ  bonitovaná půdně‐ekologická jednotka 

BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DPS  dům s pečovatelskou službou 

DTS  distribuční transformační stanice 

DV  daňová výtěžnost 

EKO  ekonomický pilíř 

ENV  environmentální pilíř 

EU  Evropská unie 

EVL  evropsky významná lokalita 

GIS  geografický informační systém 

HEIS VÚV T.G.M.  Hydroekologický informační systém Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. 

HP1  hlavní parametr 1 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

CHLÚ   chráněné ložiskové území 

KES  koeficient ekologické stability krajiny 

KO  komunální odpad 

KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 

Ldvn  hladina hluku celodenní 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

Mze  Ministerstvo zemědělství 

MZCHÚ   maloplošně zvláště chráněná území 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NATURA 2000  Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu 

NP  národní park 

OKEČ  odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ORP  obec s rozšířenou působností 

OZKO  oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PLO  přírodní lesní oblast 

PP  přírodní památka 

PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR  Politika územního rozvoje 

Q  vydatnost zdroje (vodního) 

Q100  průtok při stoleté vodě 

R  regionální 

RBC  regionální biocentrum 

RURÚ  Rozbor udržitelného rozvoje území 

SEZ  stará ekologická zátěž 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

SKO  směsný komunální odpad 

SLDB   Sčítání lidu, domů a bytů  
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SO  správní obvod 

SO ORP  správní obvod obce s rozšířenou působností 

SOC  sociodemografický pilíř 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Silné a slabé stránky, příležitosti a 
ohrožení) 

ÚAP  územně analytické podklady 

ÚP  územní plán 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSES  územní systém ekologické stability krajiny 

ÚTP  územně technický podklad 

VKP  významný krajinný prvek 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR  zásady územního rozvoje 

ŽP  životní prostředí 

 
 
ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKŮ, CHEMICKÉ VZORCE, UZANČNÍ NÁZVY ANALÝZ 
 
As  arsen 
BaP, B(a)P  benzo(a)pyren 
Cd  kadmium 
Cl  chlor 
CO2  oxid uhličitý 
N2O  oxid dusný 
NO  oxid dusnatý 
NO2  oxid dusičitý 
NO3 

‐
  dusičnany 

NOx  oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý) 
NH4 

+
  amonné ionty 

O3  přízemní (troposférický) ozon 
PM10  pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 um 
SO2   oxid siřičitý 
SOx  oxidy síry 
TZL    tuhé znečišťující látky 
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1 ÚVOD 
 

1.1 POŘÍZENÍ ÚAP, AKTUALIZACE ÚAP 
 

Územně  analytické  podklady  správního  obvodu  obce  s rozšířenou  působností  (SO  ORP)  Litovel  byly 

pořízeny  k  datu  31.12.2008,  Pořizovatelem  ÚAP  pro ORP  Litovel  je  Úřad  územního  plánování MěÚ 

Litovel, zpracovatelem těchto ÚAP  byla společnost EKOTOXA s.r.o., Kosmákova 28, 615 00 Brno.  

K  datu  31.12.2010  byla  provedena  1.  aktualizace  ÚAP  a  to  v  souladu  s  ust.  §  28  odst.1  stavebního 

zákona.  

2.  úplná  aktualizace  ÚAP  je  zpracována  k datu  31.12.2012,  zpracovatel: Urbanistické  středisko  Brno, 

spol. s r.o. Příkop 8, 6052 00 Brno. 2. úplná aktualizace je zpracována nad závěry 1. aktualizace a udržuje 

tak kontinuitu průběžného hodnocení území a posouzení jeho rozvoje.  

3.  úplná  aktualizace  ÚAP  je  zpracována  k datu  31.10.2014,  zpracovatel: Urbanistické  středisko  Brno, 

spol. s r.o. Příkop 8, 6052 00 Brno. 3. úplná aktualizace je zpracována nad závěry 2. aktualizace a udržuje 

tak kontinuitu průběžného hodnocení území a posouzení jeho rozvoje.  

4.  úplná  aktualizace  ÚAP  je  zpracována  k datu  31.10.2016,  zpracovatel: Urbanistické  středisko  Brno, 

spol. s r.o. Příkop 8, 6052 00 Brno. 4. úplná aktualizace je zpracována nad závěry předešlých aktualizací a 

na  základě  informací  a  údajů  průběžné  aktualizace,  kterou  provádí  úřad  územního  plánování MěÚ 

Litovel.  

1.2 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ  
 

Správní území obce s rozšířenou působností Litovel se nachází v západní části Olomouckého kraje. Má 

celkovou rozlohu 248 km2 a žije zde 23 771 obyvatel  (k 31. 12. 2015). Skládá se z celkového počtu 58 

katastrálních území, které tvoří 20 obcí. Centrem ORP  je město Litovel (9 879 obyvatel k 31.12. 2015), 

dalšími obcemi s vyšším podílem obyvatel jsou obce Senice na Hané (1 808 obyvatel),  Bouzov, Náklo a 

Červenka  (cca  1 500 obyvatel).  Z hlediska  vybavenosti  je  významným  lokálním  centrem obec Bouzov, 

která zajišťuje základní obslužné funkce pro okolní obce (např. základní zdravotnické služby). 

Podrobné údaje o území a charakteristiky, jsou uvedeny v části od kapitoly č. 3.  

1.3 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚAP,  ORGANIZACE DAT V DATOVÉM MODELU 
 

ÚAP pro území obce s rozšířenou působností Litovel byly v r. 2008 pořízené v prostředí geografického 

informačního systému  (GIS)  ‐ platforma ESRI, program ArcGIS. Ve stejném prostředí  je provedena  i  4. 

úplná aktualizace v r. 2016.  

Při  zpracování  úplné  aktualizace ÚAP  je  využito  jednotného  datového  skladu  KUOK. Datový  sklad  je 

součástí projektu Digitální mapy veřejné správy. Od roku 2014 byl datový sklad průběžně doplňován o 

postupně poskytovaná aktuální data poskytovatelů. Datový model  je  respektován, data poskytovatelů 

jsou přebírána z jednotného datového skladu KUOK prostřednictvím výdejní aplikace Portálu územního 
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plánování Olomouckého  kraje  a  jsou  aktualizována o data  získaná od poskytovatelů  v rámci  4.  úplné 

aktualizace 2016 na lokální úrovni.  

1.4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
 

Rozbor udržitelného  rozvoje  třetí úplné  aktualizace územně  analytických podkladů  správního obvodu 

obce  s rozšířenou  působností  (SO  ORP)  Litovel  je  zpracován  v návaznosti  na  předchozí  dokumentaci 

územně analytických podkladů.   

1.5 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Základním zdrojem dat o území jsou data poskytovatelů, která jsou přes nástroje projektu Digitální mapy 
veřejné  správy  konvertována  do  jednotného  datového modelu. Dalšími  údaji  o  území  jsou  podklady 
zajišťované  územně  plánovací  činností  Olomouckého  kraje  a  jednotlivých  obcí.  Zdrojem  informací, 
podnětů k řešení nebo záměrů jsou územní plány obcí a jejich změny.  

Přehled územních plánů obcí a jejich změn v rámci ORP Litovel – stav k datu 09/2016 

Územní plány 

obec   ÚP schválené   ÚP (včetně změn) připravované  

  ÚPD  datum schválení   změna ÚPN    

Bílá Lhota   ÚPN   03/2004    nový ÚP – po opakovaném 
veřejném projednání 

Bílsko   ÚPN   12/2003   Z1,Z2  Z3 ‐ zadání 

Bouzov   ÚPN   07/2010   Z1   

Červenka   ÚPN   08/2013      

Dubčany   ÚPN   05/2003  Z1    

Haňovice   ÚPN   10/2004   Z1,  Z2,  Z3, 
Z4, Z5 

 

Cholina   ÚPN   07/2009   Z1  Z2 – po společném projednání 

Litovel   ÚPN   7/2012  Z1A, Z1B, Z2   

Loučka   ÚPN   01/2006   ‐    

Luká   ÚPN   12/2006   Z1, Z2    

Měrotín   ÚPN   10/2005   Z1    

Mladeč   ÚPN   04/2000   Z1, Z2, Z3   

Náklo   ÚPN   05/2002   Z1, Z2, Z3  nový ÚPN – návrh po 
společném projednání 

Olbramice   ÚPN   10/2008   ‐    

Pňovice   ÚPN   09/2001   Z1, Z2A, Z2B   Z3 – návrh k veřejnému 
projednání  

Senice na Hané   ÚPN  09/2014    Z1 – návrh k veřejnému 
projednání 

Senička   ÚPN SÚ   09/1998   Z1, Z2, Z3   

Slavětín   ÚPN    11/2007  ‐   

Střeň   ÚPN   03/2015  ‐   

Vilémov   ÚPN   06/2010   ‐   

 

V  rámci 3.  aktualizace byly  zapracovány  záměry  z  vydaného územního plánu  Střeň  a  změn územních 
plánů Bouzov, Haňovice a  Litovel. Záměry  z rozpracovaných územních plánů, nebo  jejich  změn  jsou  v 
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grafické  části  (výkres  záměrů)  odlišeny  od  záměrů  schválených  v  ÚP.  Jedná  se  o  rozpracovanou 
dokumentaci obcí Bílá Lhota, Náklo, Cholina, Senice na Hané a Pňovice.  

Součástí aktualizace dat z územních plánů jsou tedy zejména jevy:  

 zastavěná území (jev č. 1),  

 plochy výroby (jev č. 2),  

 plochy občanského vybavení (jev č. 3)  

 zastavitelná plocha (jev č. 117).  

Číselná identifikace jevů vychází z přílohy č. 1. vyhl. č. 500/2006 Sb. 

Z územních plánů obcí, případně z podnětů od zástupců obcí vychází i další záměry (č.118 jiné záměry), 
které  jsou  průběžně  aktualizovány  v  rámci  pravidelných  úplných  aktualizací.  Tyto  záměry  představují 
podněty a informace o zamýšlených změnách v území, jedná se převážně o záměry nad rámec schválené 
územně plánovací dokumentace.  

Obec  označení  předmět záměru  

Bílá Lhota   Z.01   Obslužná komunikace pro návrhovou plochu bydlení  

   Z.02   Obslužná komunikace v obci ‐ výhled  

  Z.36  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP‐ k.ú.˙ Hradečná u Bílé 
Lhoty 

  Z.37  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP‐ k.ú.˙ Hrabí 

  Z.38  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP‐ k.ú.˙ Bílá Lhota 

  Z.39  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP‐ k.ú.˙ Řimice 

  Z.40  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP‐ k.ú.˙ Řimice 

Bílsko   ‐   ‐  

Bouzov   Z.03   Vodní plochy ve správním území obce Bouzov  

   Z.04   Cyklostezka  

  Z.34  vybudování mokřadu JV od Veselčka 

  Z.35  plocha pro občanské vybavení v k.ú.˙. Javoříčko 

  Z.51  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP‐ k.ú.˙. Střemeníčko 

Červenka   Z.05   Protipovodňová hráz  

   Z.06   Přeložka silnice II/447  

   Z.08   Návrh přírodního parku „U podjezdu“  

Dubčany   ‐   ‐  

Haňovice   Z.09   Cyklostezka  

   Z.10   Rekultivace skládky TKO Nasobůrky  

   Z.11   Návrh kompostárny   

Cholina   Z.13   Přeložka místní komunikace   

   Z.14   Železniční vlečka v obci – výhled  

Olbramice   Z.16   Poldr  

Litovel   Z.17   Přeložka silnice II/449  

   Z.18   Železniční vlečka v k.ú. Litovel  

   Z.06   Přeložka silnice II/447  

   Z.19   Cyklostezka  

   Z.20   Zavodňovací kanál  v k.ú. Litovel + k.ú. Červenka  

   Z.21   Těžba štěrkopísku v k.ú. Unčovice  

Loučka   ‐   ‐  
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Obec  označení  předmět záměru  

Luká   Z.22   Obnovení původních polních cest  

   Z.23   Vybudování rybníku v k.ú. Veselíčko  

   Z.24   Zřízení mokřadu v k.ú. Luká  

  Z.45  vybudování mokřadu na východě k.ú.˙. Luká 

  Z.46  plocha pro hřiště v k.ú.˙ Ješov 

  Z.47  vybudování rybníka v k.ú.˙. Luká 

  Z.48  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP 

  Z.49  zalesnění v k.ú. Luká 

  Z.50  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP‐ k.ú.˙. Ješov 

Měrotín   Z.25   Cyklostezka  

Mladeč   ‐   ‐  

Náklo   Z.27   Přeložka silnice III/44620   

   Z.28   Cyklostezka  

Pňovice   Z.29   Těžba štěrkopísku za účelem vzniku retenčních nádrží  

  Z.41  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP 

  Z.42  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP 

  Z.43  plocha pro bydlení vymezená nad rámec ploch v ÚP 

  Z.44  vybudování rybníka 

Senice  na 
Hané  

Z.30   Přeložka silnice II/449  

   Z.31   Revize OP II. stupně vodního zdroje Senice  

Senička   Z.31   Revize OP II. stupně vodního zdroje Senice  

Slavětín   ‐   ‐  

Střeň   Z.33   Chodník středem celé obce  

  Z.52  plánované zastavitelné plochy ‐ požadavek na zm.č.1 ÚP 

Vilémov   ‐   ‐  

 
Při  zpracování  čtvrté úplné aktualizace byly  záměry od  jednotlivých obcí  zjišťovány během  zpracování 

a aktualizovány  formou  projednání  aktualizace  ÚAP  s obcemi.  Projednání  s obcemi  SO  ORP  Litovel 

proběhlo 28. listopadu 2016. Projednání s obcemi vychází z novelizace stavebního zákona 183/2006 Sb. 

Data  vektorizovaná  z územních  plánů  mají  pouze  informativní  charakter,  jejich  zákres  je  podřízen 

podrobnosti měřítka územně analytických podkladů. V rámci 4. úplné aktualizace ÚAP byla na základě 

průběžně  získaných  informací  aktualizována  příloha  č.  1.  Přehled  informací  z dotazníkového  šetření 

v roce 2010. 

 
Záměry převzaté ze ZUR Olomouckého kraje a její 1. aktualizace  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY: 

 Stavby dopravní infrastruktury: 
D14      R35  ‐  homogenizace  na  normový  profil  směrově  dělené  komunikace,  rekonstrukce 
křižovatek  
D16   silnice II/449 – obchvat obce Senice na Hané  
D44   silnice II/446, II/447, přeložka v obci Pňovice  

 Stavby technické infrastruktury: 
V8     západní a severní ohrázování Litovle  
VO3  severní obtokové koryto Litovle 
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 Stavby energetiky: 
E13   VTL plynovod DN 200 Senice – Unčovice  

OSTATNÍ  
Přeložka silnice II/449 Litovel – Červenka  
Zásobovací vodovodní řad  
Regionální a nadregionální ÚSES 

ÚZEMNÍ REZERVY  
VP 1    Dálkový vodovodní řad Hanušovice – Moravičany do Litovle  
Vodní cesta D‐O‐L  
Územní rezerva LAPV Jeřmaň, která však není dle 1.aktualizace ZÚR Olomockého kraje graficky 
vymezena  a  není  ani  součástí  dokumentace  Generel  území  chráněných  pro  akumulaci 
povrchových vod a základní zásady využití tohoto území, zpracováno v r. 2011 MZe a MŽP. 

CENNÁ KULTURNĚ HISTORICKÁ ÚZEMÍ  
KKO3   kulturní krajina oblasti Nové Zámky  
 

Oblasti a území vymezené ZUR Olomouckého kraje a její 1. aktualizací, zohledněné při aktualizaci RURU, 
tyto prvky nejsou součástí grafické části UAP (výkresu záměrů). 

ROZVOJOVÉ OBLASTI   
RO 1 – OB8   rozvojová oblast regionálního rozvoje Olomouc a Litovel, Šternberk, Uničov  
OS 8 ‐ rozvojová osa mezinárodního významu převzatá z PÚR ČR  

SPECIFIKÉ OBLASTI  
ST2,  ST3    specifická  oblast  s  vysokou  koncentrací  prováděné  a  očekávané  těžby  nerostných 
surovin  
RKC Bouzovsko rekreační krajinný celek ‐ území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní 
ruch  
 

2. Aktualizace ZUR Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo  Olomouckého  kraje  dne  24.  4.  2015  usnesením  č.  UZ/15/55/2015  schválilo  rozdělení 

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na dvě části. Území ORP Litovel se týká část 

a)  ‐ Aktualizace  č. 2a Zásad územního  rozvoje Olomouckého kraje,  jejímž obsahem bude  řešení všech 

částí Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (07/2011 – 

05/2014), které nebudou předmětem aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

1.6 POŽADAVKY  NA  ZABEZPEČENÍ  VYVÁŽENÝCH  PODMÍNEK  UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE V SO ORP LITOVEL 

 

Tento dokument má být jedním z podkladů pro zadání nových územních plánů obcí nebo jejich změn.  

Měl by přejímat informace z územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů vyšších 

územně  správních  celků  (kraj,  případně  stát).  Rovněž  by  měl  reagovat  na  problémy  a  potřeby 

jednotlivých obcí v rámci územně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Rozhodujícím právním předpisem pro tvorbu dokumentu je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a jeho prováděcí vyhlášky. 

Účel územního plánování 
Priority  územního  plánování  kraje  jsou  stanoveny  k dosažení  vyváženého  vztahu  územních  podmínek 

pro příznivé  životní  prostředí, pro hospodářský  rozvoj  a pro  soudržnost  společenství obyvatel území. 

Formulují požadavky na udržitelný rozvoj území vyjádřené v Politice územního rozvoje České republiky 
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v souladu s charakterem území kraje a místními podmínkami (struktura osídlení, přírodní a hospodářské 

podmínky)  tak, aby byly uspokojeny potřeby  současné generace, a přitom nebyly ohroženy podmínky 

života generací budoucích. 

Nadřazeným a závazným dokumentem pro  tvorbu územních plánů obcí byly ÚZEMNÍ PLÁNY VELKÝCH 

ÚZEMNÍCH CELKŮ, od 1. 1. 2007 potom schválené ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, zpracované vždy pro 

území kraje, v tomto případě kraje Olomouckého.  

1.7 POUŽITÁ METODIKA RURÚ 
 

1.7.1 Výchozí informace – právní stav 
 

Územně analytické podklady  se od 1.1.2007  staly novým nástrojem územního plánování v souladu  se 

zákonem č. 183/2006 Sb. a navazujícími vyhláškami. Problematikou ÚAP se zabývá vyhláška č. 500/2006. 

Dle této vyhlášky ÚAP obsahují: 

1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje.  
2. Rozbor udržitelného rozvoje. 

 
Podklady  (1)  se  skládají  z textové  a  grafické  části.  Textová  část obsahuje  vyhodnocení  stavu  a  vývoje 
území, hodnoty území, limity využití území a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Grafická 
část obsahuje výkres hodnot, limitů a záměrů na provedení změn v území. 
Rozbor  udržitelného  rozvoje  (2)  se  dělí  opět  na  textovou  a  grafickou  část.  Textová  část  obsahuje 
vyhodnocení udržitelného rozvoje území formou SWOT analýzy v deseti daných tématech, vyhodnocení 
vyváženosti  vztahu  územních  podmínek,  které  reprezentují  tři  základní  pilíře  udržitelného  rozvoje, 
tj. environmentální  (životní  prostředí),  ekonomický  (hospodářský)  a  sociodemografický  (soudržnost 
společenství  obyvatel).  Rozbor  dále  zahrnuje  problémy  k řešení  v ÚPD. Grafickým  výstupem  RURÚ  je 
problémový výkres. 

Řešení  úkolu  (daného  vyhláškou  č.  500/2006  Sb.),  je  tedy možné  rozdělit  do  dvou  částí,  zpracování 

podkladů pro RURÚ a následně zpracování vlastního RURÚ.  

1.7.2 Metodika  RURÚ  uplatněná  pro  aktualizaci  RURÚ  v roce  2010    a  následných 
aktualizacích  

 

Zpracovatel na základě svých předchozích zkušeností, doporučené metodiky MMR z 05/2010 přistoupil 

k dané problematice následovně.  

1. Zvolení metody  hodnocení  RURÚ  ‐  pro  zpracování  rozboru  udržitelného  rozvoje  území  byla 
použita metodika  vyhodnocení udržitelnosti území pomocí navržené  sady  indikátorů  v určené 
škále pro zadaná  témata. Limity udržitelnosti  části navržených  indikátorů korespondují s limity 
danými příslušnými vyhláškami nebo strategickými koncepcemi  (např. překročení stanoveného 
imisního limitu pro dané znečišťující látky). Tam kde není dána první možnost, je využita metoda 
vzájemného  porovnání  (benchmarking)  jednotlivých  obcí  v rámci  SO ORP  (kraje),  v  některých 
případech také s hodnotou indikátoru celé ČR.  

2. Stanovení sady indikátorů ‐ byla stanovena sada indikátorů, která vycházela ze sady stanovené 
v roce 2008. Zařazení  indikátorů do  jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje proběhlo v souladu 
s metodikou MMR z 05/2010  (neexistuje ostrá hranice pro vlastní zařazení stanovených  témat 
do  jednotlivých  pilířů  udržitelnosti,  např.  rekreace  je  na  pomezí  sociodemografického  a 
ekonomického pilíře). U některých indikátorů jsou obce mezi sebou přímo porovnatelné v rámci 
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daného  SO  ORP,  kraje  (nebo  i  ČR)  nebo  jsou  v druhém  případě  stanovovány  a  hodnoceny 
relativně a to s ohledem na požadované rozlišení obcí v rámci SO ORP. 

3. Zpracování  stanovených  témat  ‐  jednotlivá  témata  byla  zpracována  specialisty  na  danou 
problematiku z posledních dostupných dat ÚAP, statistik ČSÚ a dalších, zejména  internetových 
zdrojů  informací.  Témata  se  nezaměřují  pouze  na  standardní  popis  území,  ale  zejména  na 
zpracování podkladových dat jednotlivých indikátorů a jejich vyhodnocení. Z takto zpracovaných 
témat  v  obvyklém rozsahu  10‐15  stran  byly  generovány  jednotlivé  výroky  SWOT  analýzy,  ve 
většině témat v rozsahu 3‐10 výroků pro každou ze čtyř oblastí SWOT a stanoveny problémy pro 
dané území. Zjištěné problémy  jsou určeny k řešení v rámci územně plánovacích dokumentací, 
popř.  i k jiným účelům  (např. organizace dopravy). Pro doplnění  (v  jistých případech bohužel  i 
k získání  rozporuplných  a  nepřesných  informací)  byl  ve  většině  témat  využit  dotazníkový 
průzkum  s představiteli  obcí  (starostové),  ale  i  s dalšími  pracovníky  (pracovníci  odborů  ŽP, 
pracovníky odborů územního plánování apod.). Dotazník byl zaměřen, mimo  jiné, na problémy 
v území. 

4. Vyhodnocení  vyváženosti  pilířů  udržitelného  rozvoje  ‐  bylo  zpracováno  vyhodnocení 
vyváženosti  pilířů  udržitelného  rozvoje,  když  za  základ  hodnocení  byla  brána  skutečnost,  že 
všechny  tři  pilíře  udržitelného  rozvoje  jsou  si  rovnocenné,  stejně  jako  váhy  jednotlivých 
zvolených  indikátorů. Tuto skutečnost však  lze poměrně snadno změnit na základě rozhodnutí 
politické reprezentace území (váhy pilířů) i váhy jednotlivých indikátorů (na základě shody vzešlé 
z  diskuzí  odborníků  na  jednotlivá  zpracovaná  témata).  Součástí  hodnocení  „vyváženosti“  je 
tabulka  všech  hodnocených  indikátorů  pro  všechny  obce  v daném  správním  obvodě  ORP. 
Hodnocení  daného  indikátoru  (ve  škále  od  ‐2  do  +2)  je  individuální,  přesněji  řečeno  některé 
indikátory jsou porovnávány s hodnotami v rámci celého kraje nebo i ČR, jiné jen v rámci daného 
území  SO  ORP.  Při  zpracování  bylo  přihlédnuto  k metodické  příručce  k aktualizaci  rozboru 
udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí, který byl uveřejněn jako příloha časopisu Urbanismus a 
územní  rozvoj  č.  5/2009  a  především  navazující  část metodického  sdělení  odboru  územního 
plánování MMR z 05/2010, který požaduje zařazení obcí do jedné z 8 kategorií vyváženosti. 
Při  zpracování 4. úplné aktualizace bylo  zohledněn Metodický návod Ministerstva pro   místní 
rozvoj České republiky, 05/2016, k pořizování aktualizací ÚAP.  

5. Závěr ‐ uvádí hodnocení použité metodiky RURÚ, v další části jsou uvedeny problémy k řešení za 
celé území SO ORP. 

6. Problémový výkres  ‐  samostatnou přílohou  je problémový výkres  zpracovaný v požadovaném 
měřítku  1:20 000  včetně  jednotných  legend  a  jednoduchého  popisu  vybraných  problémů  a 
závad na území SO ORP ve zprávě. 

7. Výsledky dotazníkových šetření – v rámci průběžné aktualizace jsou údaje o území jednotlivých 
obcí zjišťovány úřadem územního plánování ORP Litovel.  
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SO ORP LITOVEL 
 

Správní obvod obce  s rozšířenou působností Litovel  se nachází v Olomouckém kraji  severozápadně od 

krajského města Olomouc. Na  jeho území  leží celkem 20 obcí s počtem obyvatel od 200 do cca 9 900. 

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2015 je 23 771. 

Tabulka č. 2.1: Základní údaje správního obvodu ORP Litovel  

Obec 
Počet 

obyvatel 
Rozloha 
(km2) 

Hustota 
(obyv./km2)

Obec 
Počet 

obyvatel 
Rozloha 
(km2) 

Hustota 
(obyv./km2)

Bílá Lhota  1130  18,2  62  Mladeč  751  12,1  62 

Bílsko  226  3,7  61  Náklo  1538  11,5  134 

Bouzov  1538  42,3  36  Olbramice  221  3,1  72 

Červenka  1428  11,3  126  Pňovice  921  16,4  56 

Dubčany  232  3,4  68 
Senice na 
Hané 

1808  19,3  94 

Haňovice  445  2,8  159  Senička  346  5,7  61 

Cholina  732  9,0  81  Slavětín  214  4,9  44 

Litovel  9879  46,4  213  Střeň  608  5,8  105 

Loučka  208  6,2  34  Vilémov  432  8,6  51 

Luká  844  14,8  57 
SO ORP 
Litovel 

23771  247,5  96 

Měrotín  270  2,1  126          

Zdroj: ČSÚ, 2015 
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3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ – TÉMATICKÉ ROZBORY 
 

V této kapitole  jsou uvedena všechna povinná  témata  (celkem 10) daných vyhláškou  č. 500/2006 Sb., 

o územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  o  způsobu  evidence  územně 

plánovací  činnosti.  Součástí  každého  tématu  je  hodnocení  indikátorů,  SWOT  analýza  a  problémy 

k řešení. 

Zpracovaná témata 

 Horninové prostředí a geologie 
 Vodní režim 
 Hygiena životního prostředí 
 Ochrana přírody a krajiny 
 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (ZPF a PUPFL) 
 Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 Sociodemografické podmínky 
 Bydlení 
 Rekreace 
 Hospodářské podmínky 

Všechna  data  důležitá  pro  zpracování  Rozboru  udržitelného  rozvoje  území  SO  ORP  Litovel  jsou 

zpracována na úroveň  jednotlivých obcí,  resp.  katastrů. Pro hodnocení  regionálních  rozdílů na úrovni 

správního  obvodu  obce  s rozšířenou  působností  (SO  ORP)  i  nižších  jednotek  uvnitř  SO  ORP  jsou 

v Rozboru udržitelného rozvoje území používány následující prostorové úrovně: 

 Olomoucký kraj a ČR jako nejvyšší srovnávací jednotky pro SO ORP Litovel 
 ostatní SO ORP Olomouckého kraje pro srovnání jednotlivých SO ORP 
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3.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
 

3.1.1 Geologický a geomorfologický popis území 
 

Na  území  SO  ORP  Litovel  se  střetávají  dva  hlavní  geomorfologické  celky,  a  to  Zábřežská  vrchovina, 

nacházející se spíše v západní části území (Bouzov a na něj navazující obce) a skládající se z Mírovské a 

Bouzovské  vrchoviny,  a  Hornomoravský  úval  s jeho  geomorfologickými  podcelky  Uničovská  plošina 

v severnější  části  a  Středomoravská niva nacházející  se  jižněji. Okrajově  sem  také  ze  severu  zasahuje 

Mohelnická brázda. 

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

metamorfovaných  sedimentů  (drob  a  břidlic)  a  výraznými  klenbovými  rysy,  zřejmými  v  říční  síti. 

Bouzovská vrchovina má značný podíl devonských vápenců a na ně vázaných krasových  jevů. Pro malý 

rozsah  nadpovrchových  izolovaných  vápencových  výskytů  se  však  zachovaly  jen malé  zbytky  starých 

krasových plošin. Devonské vápence  jsou zde vesměs silně zkrasovělé s velkými  jeskynními soustavami 

v několika úrovních. Typická pro tuto krasovou oblast jsou proto vysoko položená pohřbená slepá údolí. 

Vápence zasahují až do CHKO Litovelské Pomoraví.  

Mohelnická brázda má  charakter  roviny  s minimálními výškovými  rozdíly a nadmořskou  výšku 240 až 

260 metrů. Řeka Morava zde dosud místy protéká původním meandrujícím korytem, na jiných místech 

však byl její tok již upraven. Část široké říční nivy byla pozměněna těžbou štěrkopísků. 

Geologické podloží tvoří paleozoické horniny zvrásněné (břidlice, droby, křemence, vápence) v západní 

části území a kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky) v nižších polohách.  

3.1.2 Těžba nerostných surovin  
 

Na  území  SO ORP  se  nachází  větší množství  ložisek  nerostných  surovin.  Jedná  se  převážně  o  ložiska 

štěrkopísků na několika lokalitách v nivě řeky Moravy (Náklo a Litovel), vápence (na Bouzovsku, Mladeč), 

případně břidlice, droby a sprašovou hlínu. Těžba vápence a hlíny probíhala převážně v minulosti (kromě 

ložisek  Javoříčko, Mladeč‐Třesín), v současné době dle poskytovaných dat probíhá na  ložisku Měrotín‐

Skalka. Pro ochranu většiny ložisek nerostných surovin jsou také vymezena chráněná ložisková území.  

Tabulka č. 3.1.1: Výhradní ložiska nerostných surovin v SO ORP Litovel 

Obec  Název ložiska  Ev. číslo  Těžba  Nerost  CHLÚ 

Litovel, Náklo  Unčovice‐Náklo  370659  současná z vody  štěrkopísek  Ano 

Náklo  Unčovice‐Náklo  370660  současná z vody  štěrkopísek  Ano 

Litovel  Unčovice‐Náklo  370660  současná z vody  štěrkopísek  Ano 
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Obec  Název ložiska  Ev. číslo  Těžba  Nerost  CHLÚ 

Náklo  Unčovice‐Náklo  370661  současná z vody  štěrkopísek  Ano 

Haňovice, 
Litovel 

Nasobůrky  371288  dřívější povrchová  sprašová 
hlína,spraš 

Ano 

Haňovice  Nasobůrky  371289  dřívější povrchová  sprašová 
hlína,spraš 

Ano 

Bouzov, Luká  Hvozdečko‐Holý vrch  371536  dřívější povrchová  vápenec  Ano 

Bouzov, Luká  Hvozdečko‐Holý vrch  371537  dřívější povrchová  vápenec  Ano 

Bouzov  Hvozdečko‐Holý vrch  371538  dřívější povrchová  vápenec  Ano 

Bílá  Lhota, 
Bouzov 

Kovářov  u  Bouzova‐
Rachava 

375554  dřívější povrchová  vápenec  Ano 

Bílá  Lhota, 
Bouzov 

Kovářov  u  Bouzova‐
Rachava 

375555  dřívější povrchová  vápenec  Ano 

Luká  Javoříčko‐Střemeníčko  379000  dosud netěženo  vápenec  Ano 

Bílá  Lhota, 
Mladeč 

Mladeč‐Třesín  379154  dřívější povrchová  břidlice,vápenec  Ano 

Litovel  Haňovice‐Nová  Ves 
u Litovle 

380534  současná povrchová droba  ‐  stavební 
kámen 

Ne 

Bouzov  Kadeřín  380574  dosud netěženo  vápenec  Ano 

Litovel  Chořelice‐Rozvadovice  382072  dosud netěženo  štěrkopísek,štěrk  Ano 

Litovel  Chořelice‐Rozvadovice  382073  dosud netěženo  štěrkopísek,štěrk  Ano 

Měrotín, Mladeč  Měrotín‐Skalka  382080  současná povrchová vápenec  Ano 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 
 

Dále  se  zde  nacházejí  tři  nevýhradní  ložiska  nerostných  surovin  a  tři  prognózní  zdroje  nerostných 

surovin. Ve všech případech se jedná o štěrkopísky, po kterých je velká poptávka.  

Tabulka č. 3.1.2: Nevýhradní ložiska nerostných surovin v SO ORP Litovel 

Obec  Název  Ev. číslo  Těžba  Surovina 

Litovel  ST3‐6 ‐ Unčovice  300790100  dosud netěženo  šterkopísek 

Pňovice  ST2‐4 ‐ Pňovice‐Novoveská Čtvrť  304580001  dosud netěženo  šterkopísek 

Pňovice  ST2‐3 ‐ Pňovice  304570000  dosud netěženo  šterkopísek 

Zdroj: Data ÚAP, 2011 
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Tabulka č. 3.1.3: Prognózní zdroje nerostných surovin v SO ORP Litovel 

Obec  Název  Ev. číslo  Těžba  Surovina 

Pňovice  ST2‐12 ‐ Pňovice – prognózní zdroj        štěrkopísky 

Litovel  ST3‐8 ‐ Rozvadovice  522860000 dosud netěženo  štěrkopísky 

Litovel  ST3‐7 ‐ Unčovice‐sever  508930000 dosud netěženo  štěrkopísky 

Zdroj: Data ÚAP, 2012 
 

Pro potřeby těžby nerostných surovin je vymezeno několik dobývacích prostorů – viz tabulka. Ve většině 

případů  jde  o  štěrkopísky  a  probíhá  zde  těžba.  Nejvíce  se  těží  v obcích  Náklo  a  Litovel  (niva  řeky 

Moravy). 

Tabulka č. 3.1.4: Dobývací prostory v SO ORP Litovel 

Obec  Název  Nerost  Organizace  Stav 

Měrotín  Měrotín  vápenec  Vápenka Vitoul s.r.o., Mladeč  těžené 

Haňovice, 

Litovel 

Haňovice II  cihlářská 

surovina 

KOHOUT invest group s.r.o., Hranice    

Loučka, 

Litovel 

Nová Ves u Litovle  kámen ‐ droba Českomoravské štěrkovny, a.s., Brno    

Litovel, 

Náklo 

Náklo  štěrkopísek  GZ ‐ Sand s.r.o., Napajedla  těžené 

Mladeč  Měrotín  vápenec  Vápenka Vitoul s.r.o., Mladeč  těžené 

Bouzov  Hvozdečko  vápenec  Agir spol. s r.o., Petrovice  v průzkumu, 

v otvírce 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 
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Obrázek č. 3.1.1: Těžba nerostných surovin v SO ORP Litovel 

 

Zdroj: Data ÚAP (Geofond, KUOK), 2016 

3.1.3 Sesuvná a poddolovaná území 
 

Ve sledovaném území se nachází pouze malé množství  lokalit, které  jsou evidovány  jako poddolované 

nebo sesuvné.  Jediný sesuv menšího  rozsahu  (bodový) se nachází v obci Mladeč a  to mimo zastavěné 

území,  takže nepředstavuje omezení pro  rozvoj obce. V obcích  Luká,  Litovel a Bouzov  jsou evidována 

poddolovaná území, přičemž největší se nachází v obci Luká, a to v relativní blízkosti zastavěného území 

obce Javoříčko. Jedná se  o území nad jeskyněmi Javoříčko.  

Sesuvy, nebo poddolovaná území netvoří omezující prvek pro rozvoj území. 

 



23 

3.1.4 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Rozvoj  obcí  není  významně  omezen  výskytem 
sesuvných a poddolovaných území – výskyt těchto 
území je nízký.  

Těžbou  štěrkopísků  může  docházet  k záborům 
zemědělského  půdního  fondu,  často  ve  vyšších 
třídách  ochrany,  k ovlivnění  vodního  režimu 
v krajině,  ke  zvýšení  intenzity  nákladní 
automobilové dopravy a prašného znečištění. 

Vysoký výskyt místních  ložisek nerostných surovin 
–  vápence,  štěrku  apod.  představuje  místní 
surovinu,  zvyšuje  nezávislost  obcí  v regionu  na 
dovozu surovin apod.  

 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Najít  vhodné  využití  ploch  po  těžbě  nerostných 
surovin (vodní plochy, sportoviště apod.). 

Zábory  půdy,  narušení  vodního  režimu  v krajině 
apod.  

Řešit  již  v rámci  územního  plánování  potenciální 
střety  mezi  zájmy  těžby  a  ochranou  přírody 
a životního prostředí. 

 

 

 

3.1.5 Problémy k řešení  
 

 Dodržování zásad ochrany ložisek nerostných surovin. 

 Minimalizace negativního vlivu případné další těžby nerostných surovin na složky životního prostředí 
(zábor  ZPF,  ochrana  vod,  ochrana  přírody)  a  dopravu,  při  současném  respektování  potřeby 
dostatečného množství surovin na trhu. 

 Najít vhodné využití pro plochy po ukončení těžby – např. využít přírodní a rekreační potenciál. 
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3.2 VODNÍ REŽIM 
 

Vodní  zdroje v území SO ORP  Litovel  zasahují do povodí Moravy. Hlavními vodními  toky na území SO 

ORP  jsou Morava,  Třebůvka,  Javoříčka, Hradečka,  Rachavka, Mlýnský  potok,  Loučka,  Blata,  Cholinka, 

Šumice, Malá voda, Čerlinka, Třídvorka, Benkovský potok a Hlavnice. 

Na území SO ORP nejsou významnější vodní nádrže, převažujícími vodními plochami jsou rybníky, např. 

Uničovský a Olomoucký rybník v Litovli, rybník u Sobáčova, rybník Nové Vsi, soustava rybníků na vodním 

toku Javořička, Kobylník u Nákla. 

Na území SO ORP  je vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod. Jedná se o CHOPAV Kvartér 

řeky  Moravy,  která  zaujímá  východní  část  SO  ORP  a  konkrétně  se  týká  území  11  obcí  (Haňovice, 

Dubčany, Střeň, Cholina, Červenka, Náklo, Mladeč, Senice na Hané, Pňovice, Bílá Lhota a Litovel). 

Území povodí Moravy zasahuje z hlediska regionální geologie do obou základních geologických jednotek 

České republiky – Českého masivu i Západních Karpat.  

Na území povodí Moravy lze rozlišit několik hydrogeologicky odlišných oblastí podmíněných geologickou 

stavbou.  Jsou  to  západní,  jesenická  a  beskydsko‐karpatská  oblast.  Zájmové  území  leží  na  rozhraní 

západní a jesenické oblasti. 

Západní  oblast  tvoří  západní  část  povodí  hlavního  toku  Moravy.  Vyplňují  ji  převážně  pahorkatiny 

a vrchoviny Českomoravské vrchoviny s převládajícím podložím krystalických břidlic nebo křídy, devonu 

a  kulmu.  Tyto  horniny  s  relativně  nízkým  zvětralinovým  pláštěm  prakticky  nemají  průlinovou 

propustnost  a  neobsahují  významné  akumulace  podzemních  vod.  Výjimku  tvoří  devonské  vápence, 

v nichž dochází k charakteristickým akumulacím krasových vod  ‐ přestože plošné  rozšíření na povrchu 

území  je malé  (okolí  Javoříčka  a  Ludmírova),  často  jde  o  jímatelné  akumulace  značných  vydatností, 

ojediněle přes 10 l.s‐1. Roční úhrny srážek v této (západní) části povodí Moravy přesahují 700 mm jen ve 

vrcholových  částech Českomoravské vrchoviny, převážně však klesají pod 600 mm. V souladu s  tím se 

i hodnoty specifického odtoku pohybují v mezích od 3 do 5 l.s‐1.km‐2 a v suché oblasti klesají i pod 3 l.s‐

1.km‐2. 

Oblast  jesenická vyplňuje pramennou část povodí Moravy a povodí  levostranných přítoků až po Bečvu. 

Rovněž  horniny  této  oblasti  nepředstavují  vhodné  prostředí  pro  akumulace  podzemních  vod.  Roční 

úhrny srážek překračují 650 mm a na svazích Hrubého Jeseníku dosahují hodnot nad 1 000 mm. V dobře 

zalesněné oblasti  Jeseníků přesahují  specifické odtoky  i 10  l.  s‐1. km‐2 a  směrem k Hornomoravskému 

úvalu klesají pod 5 l.s‐1.km‐2. 

Pouze  kvartérní  a  některé  křídové  a  terciérní  klastické  sedimenty  obsahují  významnější  akumulace 

průlinové podzemní vody (jsou předmětem legislativní ochrany ‐ CHOPAV Kvartér řeky Moravy). 

Mezi  zvláštní  geologické  znaky  z  hlediska  hydrogeologie  lze  řadit  antropogenní  vlivy  na  odnos 

a sedimentaci v údolních nivách (regulační práce, přehradní a ochranné hráze, poldry apod.). 

Pro území SO ORP Litovel jsou vymezeny tyto problémy: 

 přímé vypouštění odpadních vod do vodních toků (přímo nebo přes septiky, nevyvážené žumpy 
atd.). 

 odvedení dešťových vod 

 neplnění limitů pro vypouštění odpadních vod u obcí bez ČOV 
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 staré  ekologické  zátěže  (průmyslové  podniky,  skládky,  drobné  černé  skládky  u  toků,  skládky 
v zavezených  meandrech  apod.),  které  mohou  mít  negativní  vliv  na  kvalitu  podzemních 
a povrchových vod 

 stabilizace odtokových poměrů 

 riziko nakládání a vypouštění nebezpečných látek 

 zatížení podzemních a povrchových vod splachy z polí 

 odběry ze zdrojů podzemních vod 

 zatápění za povodní s možností znečištění 

 těžba štěrkopísků 
 
K  preventivním  protipovodňovým  opatřením  patří  vedle  legislativních  opatření  především  plnění 
Povodňové  směrnice  EU  (2007/60/ES),  Strategie  ochrany  před  povodněmi  v  gesci  ministerstev 
zemědělství  a  životního  prostředí na  území  ČR,  konkretizované  Programy prevence před  povodněmi, 
funkční IZS (integrovaný záchranný systém), naplňování cílů Národního plánu Dunaje, Plánu pro zvládání 
povodňových  rizik v povodí Dunaje, Plánu dílčího povodí Dyje, Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků 
Váhu, zpracované povodňové plány obcí, stanovená záplavová území na vodních tocích. 
V Plánu oblasti povodí Moravy 2010  ‐ 2015  (prosinec 2009)  je v tomto plánovacím období ve SO ORP 

Litovel navržena 

 dostavba kanalizace v Litovli s náklady 63,0 mil.Kč, což ovlivní kvalitu vody v řece Moravě 

 ochranné hráze, obtok s náklady 750 mil. Kč pro ochranu Litovle 
 

V posledních  letech  dochází  často  k povodním  a  proto  je  kladen  důraz  na  řešení  protipovodňových 

opatření.  

Povodňová problematika je řešena v Plánu oblasti povodí Dyje 2010 ‐ 2015 (prosinec 2009). Ve SO ORP 

Litovel není v tomto plánovacím období navrhováno žádné protipovodňové opatření. 

Obrázek č. 3.2.1: Základní přehled vodních poměrů území SO ORP Litovel 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2008 
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3.2.1 Vodní režim v krajině 
 

Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství vody. Tuto schopnost 

krajiny výrazně snižujeme především díky velkovýrobnímu způsobu hospodaření v krajině, jako je vysoké 

zornění  půdy,  velké  půdní  bloky  s nízkým  obsahem  organického  podílu  v půdě,  nevhodnou  skladbou 

dřevin  v lese  (smrková  kultura  na  nevhodných místech).  Tyto  negativní  projevy  přináší  nižší  stabilitu 

krajiny a v konečném důsledku zvyšující se riziko povodní. 

Nejhorší  kombinací  pro  přirozený  vodní  režim  v krajině  je  intenzivní  zemědělská  činnost  na  svažitém 

území.  Tomu  v  ČR  odpovídá  definice  orné  půdy  na  sklonitých  pozemcích. Dle metodik  je  považován 

z hlediska zrychleného odtoku pro ornou půdu kritický sklon nad 7°. Z těchto důvodů je tento typ kultury 

a sklonitosti předpokladem ke zhoršování přirozeného vodního režimu v krajině. Důsledkem  je zvýšené 

riziko  vzniku  lokálních  povodní  nebo  vysychání  a  degradace  půdy.  Výměru  sklonitých  pozemků 

u jednotlivých obcí lze získat na veřejně přístupném portálu LPIS. 

Tabulka č. 3.2.1: Množství sklonitých orných pozemků na území jednotlivých obcí 

Obec 

Plocha  sklonité  orné 

půdy 

(ha) 

Plocha orné půdy 

(ha) 

Sklonitá  půda  z  půdy 

celk. 

(%) 

Bílá Lhota  101,68  784,8  12,96 

Bílsko  5,42  194,98  2,78 

Bouzov  57,97  706,36  8,21 

Červenka  0  634,7  0,00 

Dubčany  0  303,37  0,00 

Haňovice  1,24  186,95  0,66 

Cholina  12,25  541,59  2,26 

Litovel  53,47  2221,86  2,41 

Loučka  35,99  219,84  16,37 

Luká  37,46  440,97  8,49 

Měrotín  18,33  92,89  19,73 

Mladeč  33,67  306,93  10,97 

Náklo  0,12  809,41  0,01 

Olbramice  9,89  184,6  5,36 

Pňovice  0  859,34  0,00 

Senice na Hané  24,31  1395,75  1,74 

Senička  12,4  433,19  2,86 

Slavětín  8,65  156,83  5,52 
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Obec 

Plocha  sklonité  orné 

půdy 

(ha) 

Plocha orné půdy 

(ha) 

Sklonitá  půda  z  půdy 

celk. 

(%) 

Střeň  0  135,64  0,00 

Vilémov  3,26  130,75  2,49 

SO ORP Litovel  416,11  10740,75  3,87 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2010 

Pozn.:  LPIS  (registr  půdy)  je  geografický  informační  systém  (GIS),  který  je  tvořen  primárně  evidencí  využití 
zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu  let 2003 a 2004. Ke 
spuštění došlo 21. března 2004. 
Data v původním RURÚ  (2008) vznikla nad  tehdy  jedinými dostupnými daty z přelomu  let 2003 a 2004, kdy LPIS 
teprve začínal. Z toho pramení rozdíly v analýze sklonité orné půdy ve srovnání s dnešním aktuálním stavem. 
Pro  tuto  aktualizaci  byl  použity  data  z již  veřejně  přístupného  registru  půdy  (pLPIS)  –  aplikace  určena  široké 
veřejnosti a byla spuštěna 23.10.2009. Její spuštění umožnila novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, která 
uvolnila data LPIS pro veřejnost. 

 

Absolutně největší množství ploch  se  svažitou ornou půdou  se nachází na území obce Bílá Lhota a  to 

téměř 102 ha. Toto množství činí 12,96 % veškeré orné půdy na území obce. Nepříznivá situace je také 

na území obcí Bouzov (58 ha) a Litovel (53 ha). V těchto obcích by mělo být prioritou  identifikovat tyto 

pozemky  a  navrhnout  potřebná  opatření  (možno  využít  KPÚ)  a  zabránit  tím  nebezpečí  vzniku 

zrychleného odtoku vody při přívalové srážce a omezit tím nebezpečí vzniku lokální povodně. 

V rámci  zpracování  aktualizace  2012  byly  na  území  jednotlivých  dotčených  obcí  tyto  problémy 

definovány jako závada životního prostředí (ŽP1 – ŽP16), vyhodnoceny a zapracovány do požadavků na 

řešení v rámci zpracování ÚPD obcí. 

Vodní režim v krajině úzce souvisí se vznikem povodňových stavů. Podle výskytu povodňových stavů jsou 

stanovována záplavová území. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při 

výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního 

toku  vodoprávní  úřad.  Vodoprávní  úřad  může  uložit  správci  vodního  toku  povinnost  zpracovat 

a předložit  takový  návrh  v  souladu  s  plány  hlavních  povodí  a  s  plány  oblastí  povodí.  V  současně 

zastavěných  územích  obcí,  v  územích  určených  k  zástavbě  podle  územně  plánovací  dokumentace, 

případně  podle  potřeby  v  dalších  územích,  vymezí  vodoprávní  úřad  na  návrh  správce  vodního  toku 

aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. 

Na území SO ORP Litovel zasahuje záplavové území Q100 dvou vodních toků – Moravy a Třebůvky. 

Záplavové  území  Q100 Moravy  zasahuje  do  území  obcí  Bílá  Lhota,  Červenka,  Litovel, Mladeč,  Náklo, 

Pňovice a Střeň. Záplavové území Q100 Třebůvky zasahuje pouze do území obce Bouzov. 

Tabulka č. 3.2.2: Plocha záplavových území Q100 na území jednotlivých obcí 

Obec  Vodní tok (Q100)  Zaplavená plocha při Q100 (ha) 

Bílá Lhota  Morava  192,00 

Bílsko  ‐  ‐ 

Bouzov  Třebůvka  85,28 
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Obec  Vodní tok (Q100)  Zaplavená plocha při Q100 (ha) 

Červenka  Morava  125,77 

Dubčany  ‐  ‐ 

Haňovice  ‐  ‐ 

Cholina  ‐  ‐ 

Litovel  Morava  2283,60 

Loučka  ‐  ‐ 

Luká  ‐  ‐ 

Měrotín  ‐  ‐ 

Mladeč  Morava  547,19 

Náklo  Morava  516,43 

Olbramice  ‐  ‐ 

Pňovice  Morava  565,17 

Senice na Hané  Blata  cca 495 

Senička  Blata  cca 200 

Slavětín  ‐  ‐ 

Střeň  Morava  558,37 

Vilémov  ‐  ‐ 

Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 01/2010 

V rámci úplné aktualizace UAP Litovel byly zohledněny podklady Povodí Moravy ‐ Plán pro zvládání rizik 

v povodí Dunaje. Na území ORP Litovel  jsou plochy povodňového  rizika vymezeny v obci Litovel  (řeka 

Morava) a Bouzov (řeka Třebůvka). Jev  je součástí  limitů využití území a problémového výkresu, a to z 

důvodu nutnosti řešit podmínky využití a přípustnost zástavby. 



29 

Obrázek č. 3.2.2: Záplavové území Q100 a povodňové ohrožení na území SO ORP Litovel 

 

Zdroj: KUOlK 2016 

Obrázek č. 3.2.3: Povodňové ohrožení na území Litovel ‐ detail 
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Zdroj: KUOlK 2016 

Obrázek č. 3.2.4: Povodňové ohrožení na území Bouzov ‐ detail 

 

Zdroj: KUOlK 2016 

3.2.2 Stav povrchových a podzemních vod 
 

Znečištění vod je jedním z největších environmentálních problémů současného světa. Voda transportuje 

živiny,  ale  zúčastňuje  se  rovněž  na  zprostředkování  pohybu  škodlivin  v  rámci  různých  ekosystémů. 

Důsledkem  je,  že může  dojít  ke  kumulaci  ‐  nahromadění  škodliviny  v  některé  ze  součástí  životního 

prostředí. Znečištění vod je způsobováno chemickými látkami anorganického charakteru, hlavně těžkými 

kovy, nebo  látkami organickými. Hlavním  typem  znečištění  vod  v našich podmínkách  je eutrofizace – 

znečištění vod nadměrným obsahem živin. Odpadní vody splaškové mohou být znečištěny mikrobiálně. 

Významnou měrou se na znečištění vod podílí také zemědělská výroba. Problémem vody  je rovněž  její 

dosažitelnost a distribuce. Přibližně třetina toků ČR zůstává  i přes výrazné zlepšení za posledních 15  let 

stále nadměrně znečištěna. 

3.2.2.1 Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska splnění environmentálních cílů 
 

Hodnocené útvary  jsou  zařazeny do  tříd  rizikovosti podle  výsledků hodnocení HEIS VÚV  T.G.M.  Třídy 

rizikovosti  (rizikový,  nejistý,  nerizikový)  identifikují  tzv.  rizikové  vodní  útvary  ‐  útvary  vod,  které 

v dlouhodobom horizontu pravděpodobně nedosáhnou dobrého stavu, pokud nebudou přijata příslušná 

opatření.  
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Tabulka č. 3.2.3: Hodnocení rizikovosti útvarů povrchových vod tekoucích 

Obec 
Ekologický stav  Chemický stav 

"nejistý"  "rizikový"  "nejistý"  "rizikový" 

Bílá Lhota  100  0  69  31 

Bílsko  100  0  66  34 

Bouzov  29  71  99  1 

Červenka  100  0  10  90 

Dubčany  100  0  100  0 

Haňovice  100  0  89  12 

Cholina  100  0  5  95 

Litovel  100  0  38  62 

Loučka  100  0  61  39 

Luká  100  0  100  0 

Měrotín  100  0  100  0 

Mladeč  100  0  60  40 

Náklo  100  0  43  57 

Olbramice  100  0  100  0 

Pňovice  100  0  91  9 

Senice na Hané  100  0  100  0 

Senička  100  0  100  0 

Slavětín  100  0  100  0 

Střeň  100  0  40  60 

Vilémov  100  0  100  0 

SO ORP Litovel  88  12  66  34 

Zdroj dat: HEIS VÚV T.G.M., 2004 

Pozn:  Hodnocení  rizikovosti  útvarů  povrchových  vod  tekoucích  z hlediska  splnění  environmentálních  cílů 
(ekologický stav/ekologický potenciál a chemický stav) na území jednotlivých obcí je vyjádřené jako procento délky 
útvarů povrchových vod tekoucích s hodnocením „rizikový“ a „nejistý“. 

 

Na  území  SO  ORP  je  12  %  délky  útvarů  povrchových  vod  tekoucích  klasifikováno  jako  „rizikový“ 

z hlediska ekologického stavu/potenciálu (71 % délky útvarů povrchových vod na území obce Bouzov) a 

34 %  délky  útvarů  povrchových  vod  tekoucích  je  klasifikováno  jako  „rizikový“  z hlediska  chemického 

stavu (nejvíce obce Cholina – 95 % a Červenka  ‐ 90 %). Jako „nerizikový“ není na celém území SO ORP 
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klasifikován  žádný  útvar  povrchových  vod  tekoucích  z hlediska  ekologického  stavu/potenciálu  ani 

z hlediska chemického stavu. Ostatní útvary povrchových vod tekoucích jsou klasifikovány jako „nejistý“. 

Nejistoty hodnocení: Nedostatek dat plynoucí z omezeného počtu monitorovaných lokalit v rámci státní 

sítě  sledování  jakosti vody v tocích způsobuje nejistoty zejména v oblasti hodnocení  rizika nedosažení 

environmentálních  cílů. Na menším  území  tudíž může  být  sledovaný  datový  soubor  statisticky méně 

spolehlivý  z hlediska  reprezentativnosti  pro  charakterizaci  dostatečného  podílu  vodních  útvarů  v 

jednotlivých oblastech povodí. 

Obrázek č. 3.2.5: Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska ekologického stavu 

 

Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 
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Obrázek č. 3.2.6: Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska ekologického stavu 

 

Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 

 

3.2.2.2 Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska splnění environmentálních cílů 
 

Stav  podzemních  vod  byl  hodnocen  pomocí  indikátoru  rizikovost  útvarů  podzemních  vod  z  hlediska 

splnění environmentálních cílů. 

Základní  jednotkou  pro  hodnocení  stavu  podzemních  vod  jsou  útvary  podzemních  vod,  které  jsou 

zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vertikálních vrstvách (svrchní útvary kvartérních sedimentů a 

coniaku, útvary základní vrstvy, útvary bazálního křídového kolektoru). Vertikální průmět těchto vrstev 

s vyznačením  rizikovosti  útvarů  podzemních  vod  z hlediska  kvantitativního  a  chemického  stavu  je 

uveden na následujících obrázcích. Hodnocené útvary  jsou  zařazeny do  tříd  rizikovosti podle výsledků 

hodnocení HEIS VÚV T.G.M. Třídy rizikovosti (rizikový a nerizikový) identifikují tzv.: rizikové vodní útvary, 

tj. útvary  vod,  které pravděpodobně nedosáhnou  v roce 2015 dobrého  stavu, pokud nebudou přijata 

příslušná opatření. 

Tabulka č. 3.2.4: Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního a chemického stavu 

Obec 
% plochy útvarů podzemních vod s hodnocením "rizikový" 

Kvantitativní stav  Chemický stav 

Bílá Lhota  4  9 

Bílsko  0  0 

Bouzov  0  0 
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Obec 
% plochy útvarů podzemních vod s hodnocením "rizikový" 

Kvantitativní stav  Chemický stav 

Červenka  42  42 

Dubčany  50  50 

Haňovice  45  45 

Cholina  34  34 

Litovel  43  43 

Loučka  0  0 

Luká  0  0 

Měrotín  0  0 

Mladeč  36  36 

Náklo  50  50 

Olbramice  0  0 

Pňovice  50  50 

Senice na Hané  35  35 

Senička  16  16 

Slavětín  0  0 

Střeň  50  50 

Vilémov  0  0 

SO ORP Litovel  30  30 

Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 

Na  území  SO  ORP  je  jako  „rizikový“  klasifikováno  30  %  plochy  útvarů  podzemních  vod  z hlediska 

kvantitativního i chemického stavu. 

Jako  „nerizikový“  je  na  území  SO  ORP  klasifikováno  70 %  plochy  útvarů  podzemních  vod  z hlediska 

kvantitativního i chemického stavu (nejvíce Bílsko, Bouzov, Loučka, Luká. Měrotín, Olbramice, Slavětín a 

Vilémov – 100 % plochy útvarů podzemních vod). 
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Obrázek č. 3.2.7: Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska chemického stavu 

 

Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 
Obrázek č. 3.2.8: Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu 

 

Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004 
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3.2.3 Indikátory 
 

Vodní režim v krajině 
V rámci 4. úplné aktualizace nebyl zjištěn vliv změn orné půdy na změny ve sklonitosti, proto byla využita 

data  z předchozího  zpracování  ÚAP  z roku  2014.  Celkem  se  v SO  ORP  Litovel  nachází  416,11 ha 

nadměrně sklonitých pozemků s ornou půdou. Z celkové výměry orné půdy v SO ORP (10 740,75 ha) tyto 

„nevhodné“  pozemky  činí 3,87 %.  Nulové  nebo  tak  nepatrné  množství  sklonitých  pozemků  s ornou 

půdou,  že  lze  tyto  území  označit  za  cílový  stav,  se  vyskytuje  v 5  obcích  (Červenka,  Dubčany,  Náklo, 

Pňovice, Střeň). Z hlediska využití  zemědělské půdy na  svažitých pozemcích  je  tímto v těchto územích 

dosaženo  ideálního  stavu  a  přiblížení  se  přirozenému  vodnímu  režimu  v krajině  a  tedy  snížení  rizika 

výskytu extrémních odtokových jevů na těchto územích. 

Opačná  situace  panuje  v obcích  Bílá  Lhota,  Bouzov  a  Litovel,  kde  se  vyskytuje  větší množství  těchto 

„rizikových pozemků“ a bylo by vhodné tuto situace řešit návrhem a realizací vhodných protierozních a 

protipovodňových opatření. 

Hodnocení indikátoru vodní režim: 

‐2  na území obce se nachází více než 45 ha sklonité orné půdy 

‐1  na území obce se nachází 30 – 45 ha sklonité orné půdy 

0  na území obce se nachází 15 – 29,99 ha sklonité orné půdy 

1  na území obce se nachází 1 – 14,99 ha sklonité orné půdy 

2  na území obce se nachází méně než 1 ha sklonité orné půdy 

Stav povrchových a podzemních vod 
Na území  SO ORP  jsou přes nedostatek primárních dat místně  zaznamenány útvary povrchových vod 

tekoucích  s klasifikací  rizikový  (12 % délky útvarů povrchových  vod  tekoucích  z hlediska  ekologického 

stavu  a  34  %  délky  útvarů  povrchových  vod  tekoucích  z hlediska  chemického  stavu)  a  ve  smyslu 

hodnocených  indikátorů zde nejsou plněny cíle environmentální kvality povrchových vod. Na území SO 

ORP není jako „nerizikový“ identifikován žádný útvar povrchových vod tekoucích z hlediska ekologického 

stavu/potenciálu  ani  z  hlediska  chemického  stavu.  Skutečný  stav  v hodnocení  rizikových  útvarů  však 

může  být  horší,  protože  většina  útvarů  povrchových  vod  tekoucích  je  klasifikována  jako  „nejistý“ 

z důvodu nedostatku primárních dat (88 % ekologický stav a 66 % chemický stav). Na sledovaném území 

nejsou  místně  plněny  cíle  environmentální  kvality  podzemních  vod  z hlediska  kvantitativního  a 

chemického  stavu  (30  %  plochy  útvarů  podzemních  vod  klasifikováno  jako  „rizikový“  z hlediska 

chemického  i kvantitativního stavu). Jako „nerizikový“  je klasifikováno 70 % plochy útvarů podzemních 

vod z hlediska kvantitativního i chemického stavu. 

Hodnocení indikátoru stav povrchových a podzemních vod: 

‐2  na území obce se nachází útvary povrchových i podzemních vod s klasifikací rizikový 

‐1  na území obce se nachází útvary povrchových nebo podzemních vod s klasifikací rizikový 

0  na území obce se většinově nachází útvary povrchových nebo podzemních vod s klasifikací nejistý 

1  na území obce převažují útvary povrchových nebo podzemních vod s klasifikací nerizikový 
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2  na území obce převažují útvary povrchových a podzemních vod s klasifikací nerizikový 

Stav povrchových a podzemních vod, hodnocený s využitím navržených indikátorů, je částečně přijatelný 

na území obcí Luká, Měrotín, Olbramice, Slavětín a Vilémov. Naopak nepřijatelný stav je na území obcí 

Dubčany,  Pňovice,  Senice  na Hané  a  Senička,  obzvláště  nepřijatelný  stav  je  na  území  obcí  Červenka, 

Haňovice, Cholina, Litovel, Mladeč, Náklo a Střeň. Celkově lze území SO ORP hodnotit jako nepřijatelné 

z hlediska plnění cílů environmentální kvality povrchových a podzemních vod. 

Tabulka č. 3.2.5: Souhrnné hodnocení tématu na základě navržených indikátorů 

Obec 

Plocha sklonité orné půdy 
Hodnocení  indikátoru 

stavu  povrchových  a 

podzemních vod 

hodnoty  

(ha) 
hodnocení indikátoru 

Bílá Lhota  101,68  ‐2  0 

Bílsko  5,42  1  0 

Bouzov  57,97  ‐2  0 

Červenka  0  2  ‐2 

Dubčany  0  2  ‐1 

Haňovice  1,24  1  ‐2 

Cholina  12,25  1  ‐2 

Litovel  53,47  ‐2  ‐2 

Loučka  35,99  ‐1  0 

Luká  37,46  ‐1  1 

Měrotín  18,33  0  1 

Mladeč  33,67  ‐1  ‐2 

Náklo  0,12  2  ‐2 

Olbramice  9,89  1  1 

Pňovice  0  2  ‐1 

Senice na Hané  24,31  0  ‐1 

Senička  12,4  1  ‐1 

Slavětín  8,65  1  1 

Střeň  0  2  ‐2 

Vilémov  3,26  1  1 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2010 
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Obrázek č. 3.2.9: Hodnocení obcí dle množství sklonité orné půdy 

 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2010 

Obrázek č. 3.2.10: Hodnocení obcí dle stavu povrchových a podzemních vod 
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Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2004, EKOTOXA s.r.o., 2010 

 

3.2.4 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Částečně  přijatelný  stav  podzemních 
a povrchových vod je na území obcí Luká, Měrotín, 
Olbramice, Slavětín a Vilémov. 

Celkově  lze  území  SO  ORP  hodnotit  jako 
nepřijatelné z hlediska plnění cílů environmentální 
kvality  povrchových  a  podzemních  vod 
(nepřijatelný  stav  je  na  území  obcí  Dubčany, 
Pňovice,  Senice  na  Hané  a  Senička,  obzvláště 
nepřijatelný  stav  je  na  území  obcí  Červenka, 
Haňovice, Cholina, Litovel, Mladeč, Náklo a Střeň). 

Minimalizace  zrychleného odtoku a  snížení půdní 
eroze na minimum v územích s nulovým výskytem 
sklonité  orné  půdy  –  území  obcí  Červenka, 
Dubčany, Náklo, Pňovice a Střeň. 

Zhoršení  přirozeného  vodního  režimu  v krajině 
v důsledku nevhodného hospodaření na sklonitých 
pozemcích  =>  velké  množství  orné  půdy  na 
sklonitých  pozemcích  především  na  území  obce 
Bílá Lhota, Bouzov a Litovel. 

Nerizikový  kvantitativní  a  chemický  stav  70  % 
plochy útvarů podzemních vod. 

V  obcích  Bílá  Lhota,  Červenka,  Litovel,  Mladeč, 
Náklo,  Pňovice,  Střeň  a  Bouzov  je  stanoveno 
záplavové území Q100. 

  Velkovýrobní  způsoby  obhospodařování 
zemědělské krajiny, nízké procento zeleně – malá 
retenční schopnost zemědělské krajiny. 

 
Celé  území  ORP  Litovel  jse  součástí  zranitelné 
oblasti. 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

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

Nedostatek  dat  plynoucí  z  omezeného  počtu 
monitorovaných  lokalit  v rámci  státní  sítě 
sledování  jakosti  vody  v tocích,  a  způsobující 
nejistoty  zejména  v  oblasti  hodnocení  rizika 
nedosažení environmentálních cílů. 

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

Staré  ekologické  zátěže  (skládky),  které  mohou 
negativně  ovlivnit  kvalitu  povrchových 
a podzemních vod. 

Nastartování procesu KPÚ v oblastech se zvýšenou 
erozní  ohrožeností  (vysoký  podíl  sklonité  orné 
půdy). 

Rizika  lokálních  povodní  doprovázené  zvýšenou 
erozí  půdy  v  územích  s  velkým  podílem  sklonité 
orné půdy – především na území obcí Bílá Lhota, 
Bouzov a Litovel. 

Hospodařením  s dešťovými  vodami,  zvýšením 
retence  vody  v krajině  a  snížením  vodní eroze  se 
sníží riziko záplav a zlepší hospodaření s vodou. 

Příčné překážky ve vodních tocích. 
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3.2.5 Problémy k řešení 
 

 V oblastech  s vyšším  výskytem  sklonité  orné  půdy  je  potřeba  identifikovat  tyto  pozemky 
a navrhnout  opatření  vedoucí  k eliminaci  negativních  vlivů  (změna  hospodaření,  zatravnění, 
protierozní opatření,  retenční nádrž  ...).  Jedná  se především o obce Bílá  Lhota, Bouzov  a  Litovel. 
Špatná situace je dále na území obcí Loučka, Luká a Mladeč. 

 V obcích, kde hladina Q100 zasahuje do zastavěného území, navrhnout opatření na ochranu 
majetku  státu,  obcí  a  obyvatel  a  nerozšiřovat  zastavitelné  území  do  těchto  ploch,  což  by  vedlo 
k dalším nákladům na nové nákladné protipovodňové opatření  (často pouze  lokálního charakteru, 
kdy se problém přenese níže po toku). 

 Podporovat  posilování  retenční  schopnosti  území,  dbát  na  nenarušení  povrchových 
a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod. 

 Vybudování  a  modernizace  infrastruktury  pro  čištění  odpadních  vod,  modernizace 
stávajících  ČOV  a dokončení  výstavby  čistíren odpadních  vod,  realizace místních  kanalizací  a  ČOV 
v menších sídlech. 

 Přispívat  k  prevenci  a  snižování  znečišťování  povrchových  a  podzemních  vod  v důsledku 
zemědělské a průmyslové činnosti. 
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3.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

3.3.1 Ovzduší 
 

Znečištění ovzduší  je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale  i v Evropě a po celém světě. 

Důsledky  znečišťování  jsou  velmi  široké.  Jsou  prokázány  přímé  negativní  účinky  látek  znečišťujících 

ovzduší  na  zdraví  obyvatel,  zvířat,  rostlin,  půdu  a materiály.  Respirace  zvýšených  koncentrací  látek 

znečišťujících ovzduší má přímé následky na zdravotní stav obyvatel. Zdraví obyvatel může být zasaženo 

také nepřímo, ukládáním těchto látek v dalších složkách životního prostředí (půda, voda, biota), vstupem 

chemikálií  do  potravního  řetězce  s následkem  další  expozice  lidí.  Navíc  tyto  účinky  mohou  ovlivnit 

strukturu a funkci ekosystémů, včetně jejich schopnosti samoregulace. Tyto účinky se mohou projevovat 

okamžitě, ale současně také s určitým časovým zpožděním (např. degradace lesních ekosystémů). 

3.3.1.1 Zdroje znečištění ovzduší 
 

Znečištění venkovního ovzduší  je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících  látek emitovaných z celé řady 

zdrojů: významné stacionární průmyslové a technologické zdroje, doprava, zemědělství a plošné zdroje 

(souhrn malých zdrojů např.: lokálních topenišť). Ke znečištění ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž 

znečišťující  látky přenášené ze středních a velkých vzdáleností (desítky až stovky kilometrů). Významný 

vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž aktuální meteorologické podmínky. Řadu problémů  tedy nelze  řešit 

izolovaně  v rámci  sledovaného  území  (SO  ORP,  obec,  katastr),  ale  nutná  je  spolupráce  na  větších 

územních  celcích  (kraje,  ČR,  mezinárodně  ‐  přeshraniční  vlivy).  Opatření  provedené  na  konkrétním 

území, např. v působnosti pověřeného stavebního úřadu, se mohou, ale také nemusí projevit na témže 

území (zvláště v případě stacionárních velkých a zvláště velkých emisních zdrojů). 

V rámci  Olomouckého  kraje  se  nejvýznamnější  zdroje  znečištění  nacházejí  ve  městech  Olomouc 

a Přerov.  Na  území  SO  ORP  Litovel  se  dá  předpokládat  zejména  vliv  zdrojů  z oblasti  Olomouce. 

Významným zdrojem suspendovaných částic velikostní frakce PM10, oxidů dusíku i organických sloučenin 

je  rychlostní  silnice  R35,  která  prochází  přibližně  středem  správního  území  v blízkosti  obcí  Náklo, 

některých katastrálních území města Litovel a Mladeče. Průměrná roční intenzita dopravy zde dosahuje 

hodnot 15 000 – 20 000 vozidel za 24hod. Jelikož komunikace prochází mimo hustě osídlená zastavěná 

území  obcí,  jsou  bezprostřední  negativní  vlivy  (emise,  hluk)  zmírněny.  Na  ostatních  úsecích  silnic  je 

intenzita dopravy relativně nízká. 

Kromě  emisí  z velkých  a  středních  zdrojů  v širší  oblasti  a  ze  silniční  dopravy  jsou místně  významným 

zdrojem  emisí  lokální  topeniště.  V souvislosti  s růstem  cen  zemního  plynu  a  elektřiny  se  mnohé 

domácnosti  vracejí  ke  spalování méně  kvalitních paliv, biomasy, ale  i  komunálního odpadu  v mnohdy 

nevhodných spalovacích zařízeních (kotle, krby). Lokální topeniště se podílejí na znečištění ovzduší přímo 

v tzv.  dýchací  vrstvě  atmosféry  zejména  v  zimních měsících,  při  inverzním  počasí  a  jsou  významným 

producentem tuhých znečišťujících  látek TZL a široké škály organických  látek (velice nebezpečné právě 

pro své škodlivé účinky). V současné době není plynofikace díky nezájmu obyvatel  řešením a potenciál 

ve  snížení emisí  spočívá  spíše  v modernizaci  spalovacích  zařízení domácností  (kotlů),  snížení  spotřeby 

energie  (zateplení)  a  využívání  obnovitelných  zdrojů  energie  (solární  energie).  Z hlediska  územního 

plánování  je  však  důležité  podporovat  územní  potřeby  výstavby  veřejné  technické  infrastruktury 

(plynofikace) s delším časovým horizontem, s ohledem na nepředvídatelný cenový vývoj energií. 
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3.3.1.2 Plocha území s překročenými  imisními  limity a cílovými  imisními  limity pro ochranu zdraví 
obyvatel 

 

Látky znečišťující ovzduší, pro které  je sledováno překročení  imisních  limitů: SO2, PM10, NO2, benzen a 

překročení cílových imisních limitů: As, Cd, benzo(a)pyren, O3. 

V roce 2006 byly největším problémem ochrany ovzduší na území  SO ORP  Litovel  imisní  koncentrace 

suspendovaných částic velikostní frakce PM10 (prach). Jde o  látku s velmi nepříznivými účinky na  lidské 

zdraví,  suspendované  částice  jsou  typickou  imisní  zátěží městských  aglomerací,  kde  jsou  emitovány 

stacionárními  i mobilními  zdroji. Avšak  v roce 2008 byla  situace  celkově  lepší  a  k překročení  imisních 

limitů pro tuto látku nedošlo, stejně jako u jiných látek. Cílový imisní limit je dlouhodobě překračován u 

přízemního ozónu (O3), avšak stejně je tomu na převážné části celé České republiky.  

I když  lze situaci považovat za relativně příznivou,  je  třeba upozornit, že na koncentrace znečišťujících 

látek  v ovzduší mají  velký  vliv  rozptylové  podmínky.  Lokálně  –  především  v zimním  období  – může 

docházet k překračování  imisních  limitů pro zdraví  lidí v obcích, kde  jsou ve větší míře používána  tuhá 

paliva.   

Tabulka č. 3.3.1: Překročení imisního limitu a cílového imisního limitu pro ochranu zdraví, rok 2008 

Obec 

Cílový 

imisní 

limit 

Souhrnně OZKO 

Obec 

Cílový  imisní 

limit 
Souhrnně OZKO 

O3_8h 
Imisní 

limit 

Cílový  imisní 

limit bez O3 

O3_8h 
Imisní 

limit 

Cílový  imisní 

limit bez O3 

Bílá Lhota  100  100  0  Měrotín  100  100  0 

Bílsko  100  100  0  Mladeč  100  100  0 

Bouzov  100  100  0  Náklo  100  100  0 

Červenka  100  100  0  Olbramice 100  100  0 

Dubčany  100  100  0  Pňovice  100  100  0 

Haňovice  100  100  0  Senice  na 

Hané 

100  100  0 

Cholina  100  100  0  Senička  100  100  0 

Litovel  100  100  0  Slavětín  100  100  0 

Loučka  100  100  0  Střeň  100  100  0 

Luká  100  100  0  Vilémov  100  100  0 

SO ORP Litovel  100  100  0         

Zdroj dat: ČHMÚ, 2010 
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Pozn.: V tabulce  jsou uvedena % plochy obcí, na  kterých došlo  k překročení  imisního  limitu a  cílového  imisního 
limitu pro ochranu zdraví v roce 2008 (uvedeny jsou jen látky znečišťující ovzduší, u kterých bylo v příslušném roce 
zaznamenáno překročení imisních limitů). 
 

Dále  je  třeba  doplnit,  že  dle  rozptylového  modelu  došlo  k překročení  imisního  limitu  pro  ochranu 

ekosystémů a vegetace v CHKO Litovelské Pomoraví na 5,5 % plochy území pro NOx a 94,1 % plochy pro 

AOT40. Tyto údaje jsou relevantní pouze k oblasti CHKO Litovelské Pomoraví. K překračování limitu pro 

oxidy dusíku dochází v blízkosti hlavní komunikace R35, která u Mladče a Řimic CHKO prochází.  

3.3.2 Staré ekologické zátěže 
 

Dle dat ÚAP týkajících se starých ekologických zátěží, jejichž správcem a poskytovatelem je MŽP, jsou na 

území SO ORP  Litovel evidovány  tyto  staré ekologické  zátěže – viz  tabulka.  Jedná  se většinou o  staré 

skládky odpadu. Více  jich  je V Bouzově, Litovli, Července, Loučce a obci Luká. V rámci aktualizace 2016 

byl seznam doplněn o kontaminovaná místa z databáze SEKM. 

Tabulka č. 3.3.2: Přehled stávajících SEZ evidovaných na území SO ORP Litovel (k roku 2016) 
Obec  Název 

Bílá Lhota  Císařská skála ‐ Třesín 

Bílá Lhota  Červená Lhota 

Bílá Lhota  Řimice ‐ bývalá skládka TKO 

Bílá Lhota  DTS 3806 Bílá Lhota‐ZD * 

Bílsko  Pod lesem 

Bouzov  Lom 

Bouzov  Blažov 

Bouzov  parkoviště Habeš 

Bouzov 
Mohelnická  zemědělská  a.s.  – 
Bouzov 

Bouzov  Daniela Flášarová ‐ Bouzov 

Bouzov  DTS  3818 Bouzov‐Švadlenkov *

Bouzov  DTS  3820 Bouzov‐u ZŠ * 

Bouzov  DTS  3824 Bouzov‐Doly * 

Červenka  Červenka ‐ skládka TKO 

Červenka  Pento, spol. s r.o. ‐ Litovel 

Červenka  ZP Červenka, a.s. ‐ Červenka 

Červenka  České dráhy, a.s. ‐ Červenka 

Červenka  Skládka Červenka 

Červenka  ČEZ, a.s. Distribuce Červenka 

Červenka  Nový dvůr 

Dubčany  Skládka 

Haňovice 
Haňovice  ‐  bývalá  strojní 
traktorová sta 

Haňovice  Východní část obce Haňovice 

Haňovice  Dobývací prostor Haňovice II 

Haňovice  Nasobůrky, skládka TKO 

Haňovice  Hliniště Haňovice 

Haňovice  DTS 3734 Litovel‐MŠ Haňovice*

Obec  Název 

Cholina  Za kostelem 

Litovel 
PAP OIL  čerpací  stanice  s.r.o.  ‐ 
provoz 

Litovel 
Zemědělské  družstvo Unčovice 
‐ provoz Un 

Litovel  Unčovice 

Litovel  CEMEX Sand, s.r.o. ‐ Náklo 

Litovel  Slavětín 

Litovel  Savín 

Litovel  MJM Litovel, a.s. ‐ Litovel 

Litovel 
Zemědělské  družstvo Haňovice 
‐ provoz Ch 

Litovel  Benzina s.r.o. ČSPHM Litovel 

Litovel  skládka Litovel   Hanovice ,Na 

Litovel  Litovel ‐ bývalý závod ETA 

Litovel  skládka Chudobín 

Litovel  Chudobín 

Litovel  Tři Dvory 

Litovel  Morávia ‐ Bagr s.r.o. ‐ Litovel 

Litovel  PAPCEL, a.s. ‐ Litovel 

Litovel  DTS 3698 Litovel‐zahradní * 

Loučka  Žmole Kopřivova 

Loučka  U kravína ZD 

Loučka  Žmole Nepožídkova 

Loučka  skládka Loucka ,Šeby 

Loučka 
DTS  3356  Lipník  n.B.‐Loučka‐
hor.konec * 

Luká  Za branou 

Luká  Za branou 

Luká  262 V lomu rekultivovaná 
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Obec  Název 

Luká  260 Ješov 

Luká  Lom Ješov 

Luká  Zmola 

Luká  Strž 

Luká  DTS 3784 Luká‐ZŠ Luká 

Měrotín  Pod horou u Šuminy 

Mladeč  U boží muky 

Mladeč  U zahrádek 

Mladeč 
VÁPENKA  VITOUL  s.r.o.  – 
Mladeč 

Mladeč  VZ 4218 Mladeč ‐ Mladeč 

Mladeč 
DTS  3796  Mladeč‐za 
obchodem* 

Náklo  Hráč 

Náklo  DTS 3726 Náklo‐za ZŠ * 

Obec  Název 

Pňovice  Kobylník 

Pňovice 
Rolnické  družstvo  Pňovice  ‐ 
Pňovice 

Pňovice 
Ludvík Pešek ‐ farma Papůvka ‐ 
Pňovice 

Pňovice  Pňovice ‐ bývalá skládka TKO 

Senice  na 
Hané 

Senice  na  Hané  ‐  bývalý  sklad 
živic 

Senice  na 
Hané 

Zemědělské družstvo Senice na 
Hané ‐ Sen 

Senice  na 
Hané  PANAV, a.s. ‐ Senice na Hané 

Senice  na 
Hané  skládka Senice na Hané  Zmoly 

Senička  Suchý důl 

Vilémov  Stará cihelna 

Zdroj: Data ÚAP , 2016, databáze SEKM 
*u takto označených SEZ: nadpozaďová, avšak nízká kontaminace  ‐ žádné zdravotní riziko ani rozpor 

s legislativou 

 

3.3.3 Indikátory 
 
Indikátory stavu kvality ovzduší 
Výběr parametrů pro hodnocení kvality ovzduší byl veden snahou o zjednodušení složité problematiky 

za účelem podání rychlé a srozumitelné  informace o stavu ovzduší ve smyslu platné  legislativy. Hlavní 

indikátory: 

 HP1 plocha území, na které došlo v daném roce k překročení imisních limitů a cílových imisních 
limitů pro ochranu zdraví lidí 

 HP2  plocha  území,  na  které  došlo  v daném  roce  k  překročení  imisních  limitů  pro  ochranu 
ekosystémů a vegetace 

Indikátory byly navrženy na základě požadavků platné  legislativy  (zahrnují současné problémy ochrany 

ovzduší). Indikace problémů ve vývoji imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší byla stanovena na 

základě vyhodnocení překročení platných  imisních  limitů pro ochranu  zdraví  lidí a  limitů pro ochranu 

ekosystémů a vegetace. 

Hodnocení indikátorů stavu kvality ovzduší: 

‐2  na území obce  jsou překročeny dva nebo více  imisních  limitů nebo cílových  imisních  limitů pro 

ochranu zdraví a pro ochranu ekosystémů a vegetace  (bez zahrnutí ozonu) – není plněn cílový 

stav indikátoru 

‐1  na  území  obce  je  překročen  imisní  limit  nebo  cílový  imisní  limit  pro  ochranu  zdraví  nebo  pro 

ochranu ekosystémů a vegetace (bez zahrnutí ozonu) – není plněn cílový stav indikátoru 

 0  neutrální stav, hodnota 0 není vzhledem ke konstrukci indikátoru přiřazena 
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 1  na území obce nejsou překročeny  imisní  limity ani cílové  imisní  limity pro ochranu zdraví a pro 

ochranu  ekosystémů  a  vegetace  s  výjimkou  přízemního  ozonu    –  cílový  stav  indikátoru  není 

plněn, ale situace se dá vzhledem k plošnému překročení imisních limitů pro ozon hodnotit spíše 

pozitivně 

 2  na území obce nejsou překročeny  imisní  limity ani cílové  imisní  limity pro ochranu zdraví a pro 

ochranu ekosystémů a vegetace – je naplněn cílový stav indikátoru 

 

Tabulka č. 3.3.3: Hodnocení indikátoru kvality ovzduší ve smyslu navržených indikátorů na území SO ORP 

v roce 2008 

Obec 

Počet  látek  s  překročením  imisních  limitů  nebo 

cílových imisních limitů pro ochranu zdraví a ochranu 

ekosystémů a vegetace se zahrnutím ozonu 
Hodnocení 

indikátoru 

HP1 (zdraví)  HP2 (ekosystémy) 

Bílá Lhota  1 2  ‐1

Bílsko  1 1  1

Bouzov  1 1  1

Červenka  1 2  ‐1

Dubčany  1 1  1

Haňovice  1 2  ‐1

Cholina  1 1  1

Litovel  1 2  ‐1

Loučka  1 1  1

Luká  1 1  1

Měrotín  1 1  1

Mladeč  1 2  ‐1

Náklo  1 2  ‐1

Olbramice  1 1  1

Pňovice  1 1  1

Senice na Hané  1 1  1

Senička  1 1  1

Slavětín  1 1  1

Střeň  1 1  1

Vilémov  1 1  1

Zdroj dat: ČHMÚ, 2008 
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3.3.4 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Rychlostní silnice R35, která  je největším zdrojem 
emisí  a  hluku,  prochází  mimo  zastavěné  území 
obcí a odvádí tranzitní dopravu z jejich center. 

Na  části území SO ORP v oblasti CHKO  Litovelské 
Pomoraví  podél  silnice  R35  byl  překročen  imisní 
limit u oxidů dusíku pro ochranu ekosystémů.  
 

  Řada  lokalit vedených  jako stará ekologická zátěž 
není  vyřešena.  Staré  ekologické  zátěže  jsou 
evidovány  v obcích  Bouzov,  Červenka,  Dubčany, 
Haňovice, Cholina, Litovel, Loučka, Luká, Měrotín, 
Mladeč, Náklo, Pňovice, Senička a Vilémov. 

  Zvýšená  hladina  hluku  z  dopravy  je  indikována 
v bezprostřední  blízkosti  silnice  R35  v obcích 
Mladeč a Náklo. 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Sanace  starých  ekologických  zátěží,  identifikace 
a odstranění  černých  skládek  (zamezení 
opětovnému vzniku). 

Nárůst  emisí  z plošných  zdrojů  (vytápění 
domácností)  v důsledku  používání  nešetrných 
technologií  spalování  a  spoluspalování 
komunálního odpadu. 

Využívání  nejlepších  dostupných  technologií 
v průmyslu,  při  vytápění  domácností,  důsledné 
uplatňování  zásad  správné  zemědělské  praxe 
v zemědělství,  úspory  energií  a  využívání 
obnovitelných zdrojů energie. 

Zvyšování  intenzity dopravy může vést ke zvýšení 
emisní  a  hlukové  zátěže  ve  městech  a  obcích 
v blízkosti  významných  dopravních  komunikací 
(R35, II/449) – Litovel, Mladeč, Náklo. 

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

Omezení  využití  území  vlivem  neřešení 
problematiky starých ekologických zátěží.  

 

3.3.5 Problémy k řešení 
 

 Podporovat  územní  potřeby  výstavby  obchvatů  obcí  a měst  za  účelem  snížení  imisní  zátěže 
obyvatel  především  tranzitní  nákladní  dopravou  při  respektování  zájmů  ochrany  přírody.  Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje definují plochy a koridory nadmístního významu pro obchvaty 
a přeložky silnic na území obcí Litovel, Pňovice a Senice na Hané. 

 V blízkosti  významných  komunikací  zvážit  možnost  realizace  protihlukových  opatření  – 
protihlukových  stěn,  pásů  zeleně,  odsun  stavební  čáry  pro  novou  výstavbu  apod.  (obce  Náklo 
a Mladeč, dle potřeby i v dalších obcích). 

 Podporovat opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie na vytápění a modernizace spalovacích 
zařízení. 

 Identifikace starých ekologických zátěží a vymezení ploch potřebných k  jejich asanaci (v obcích 
Bouzov,  Červenka,  Dubčany,  Haňovice,  Cholina,  Litovel,  Loučka,  Luká,  Měrotín,  Mladeč,  Náklo, 
Pňovice, Senička a Vilémov.). 
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3.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 

3.4.1 Chráněná území 
 

Ztráta a poškozování ekosystémů  je  jednou  z hlavních příčin  snižování početnosti volně  žijících druhů 

rostlin a živočichů, které může vést až k jejich vyhynutí. Divoká fauna a flora představují cenné přírodní 

dědictví, které je nutné zachovat pro další generace. 

Podle  současné  české  legislativy  je  obecně  chráněná  veškerá  volná  krajina  (zákon  č.  114/1992  Sb., 

v platném znění). Do tzv. obecné ochrany přírody spadají např. prvky ÚSES (jev č. 21), VKP (jevy č. 22, 

23) nebo přírodní parky (jev č. 30). 

Dále  jsou  rozeznávána  tzv.  zvláště  chráněná  území. Mezi  velkoplošná  zvláště  chráněná  území  patří 

národní parky a chráněné krajinné oblasti. Po vstupu České republiky do EU přibyla také  NATURA 2000 

– soustava chráněných území, vytvořená na základě jednotných principů na území států EU. Spadají do 

ní ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 

Mezi  maloplošná  zvláště  chráněná  území  (MZCHÚ)  se  řadí  národní  přírodní  rezervace,  přírodní 

rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. 

Ze  zákona  je  účelem  zakládání  zvláště  chráněných  území  ochrana  přírodovědecky  či  esteticky  velmi 

významných  nebo  jedinečných  území.  Za  takováto  území  můžeme  v  podmínkách  střední  Evropy 

považovat především ta se zvláště chráněnými druhy, ale i taxony řazenými např. do červených seznamů 

či spadajících pod NATURA 2000. Kromě nich se zde nalézá často řada „obecných“ druhů, které zde však 

vytvářejí velmi silné populace. Z hlediska ochrany by měly zvláště chráněná území zajistit trvalý výskyt 

jejich populací  a  to nejen na  vlastní  lokalitě,  ale  v  celé  krajině.  Z  tohoto důvodu  je nezbytné,  aby  se 

jednotlivé  chráněné  biotopy  neocitly  příliš  daleko  od  sebe  či  nebyla  jejich  rozloha  zmenšena  pod 

kritickou mez. 

3.4.1.1 Zvláště chráněná území v SO ORP Litovel 
 

V SO ORP Litovel se vyskytují všechny druhy chráněných území kromě národního parku. 

Valná většina leží v severní části řešeného území, okolí řeky Moravy, v CHKO Litovelské Pomoraví (která 

je zároveň také EVL a ptačí oblastí stejného názvu). Největší pokrytí mají obce Střeň, Mladeč, Bílá Lhota, 

Pňovice, Červenka a Litovel. 

Mimo chráněnou krajinnou oblast se vyskytuje pouze několik zvláště chráněných území v obci Bílá Lhota, 

Bouzov,  Luká a Měrotín.  Jedná  se o NPP Park v Bílé  Lhotě, NPR Špraněk, PP Geologické varhany, EVL 

Špraněk, EVL Bílá Lhota a EVL Chudobín. V rámci 4. aktualizace byl seznam chráněných území doplněn 

o památné  stromy  a  zrušená  území  byla  vyřazena  (PR  Novozámecké  louky,  PP  U  Zámecké Moravy; 

zrušeno r. 2010). 
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Tab. 3.4.1.1 Chráněná území a památné stromy v SO ORP Litovel 

  název  obec 

Chráněná krajinná oblast  CHKO Litovelské Pomoraví  Bílá Lhota, Červenka, Mladeč, Litovel, Pňovice, Střeň a Náklo 

Národní přírodní 
rezervace 

NPR Ramena řeky Moravy   Litovel, Náklo, Pňovice a Střeň 

NPR Špraněk   Luká 

NPR Vrapač  Mladeč 

Národní přírodní 
památka 

NPP Park v Bílé Lhotě  Bílá Lhota 

NPP Třesín  Bílá Lhota, Mladeč 

Přírodní rezervace  PR Kenický  Střeň 

PR Hejtmanka  Střeň 

PR Litovelské luhy  Litovel, Pňovice 

Přírodní památka  PP Třesín  Bílá Lhota a Mladeč 

PP Geologické varhany  Měrotín 

PP Hvězda  Litovel 

PP Malá Voda   Litovel, Mladeč 

PP U přejezdu   Červenka 

PP U Senné cesty   Červenka 

PP V Boukalovém   Pňovice 

PP Za mlýnem   Bílá Lhota 

PP Chudobín  Litovel 

PP Bílá Lhota  Bílá Lhota 

PP Pod Templem  Bílá Lhota a Mladeč 

NATURA 2000 – evropsky 
významná lokalita 

EVL Litovelské Pomoraví  Bílá Lhota, Červenka, Mladeč, Litovel, Pňovice, Střeň a Náklo 

EVL Špraněk  Bouzov a Luká 

EVL Bílá Lhota  Bílá Lhota 

EVL Chudobín  Litovel 

NATURA  2000  –  ptačí 
oblast 

PO Litovelské Pomoraví  Bílá Lhota, Červenka, Mladeč, Litovel, Pňovice, Střeň a Náklo 

Památné stromy  Dub na Čerlince (Litovel), Dub na Nových Mlýnech (I.) (Bílá Lhota), Dub u Bahenky (Litovel), Dub 
u Kobylníku  1  (Pňovice), Dub  u  Kobylníku  2  (Pňovice), Dub  u  Poněvy  1  (Střeň), Dub  u  Poněvy 
2 (Střeň), Dub u smohy Blázinec (Pňovice), Dub u tratě II. (Pňovice), Dub u trati I. (Pňovice), Dub 
v Nových Mlýnech (II.) (Bílá Lhota), Dub v Rozpachách 1 (Pňovice), Dub v Rozpachách 2 (Pňovice), 
Dub v Rozpachách 3  (Pňovice), Duby u Střeně  (Litovel),  Jilm vaz  (Pňovice), Lípa u Rybárny  (Bílá 
Lhota) – objekt  je  zaniklý, Mladečská  lípa  (Mladeč), Novozámecký dub  (Mladeč), Novozámecký 
topol  (Mladeč),  Skladečský  dub  (Mladeč),  Sloukova  lípa  (Bouzov),  Šteffkova  lípa  (Bouzov), 
Třídvorecký dub (Pňovice), U dubu (Střeň) 

Zdroj: Registr objektů ÚSOP, AOPK, 2016 
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Obrázek č. 3.4.1: Chráněná území přírody  

 

Zdroj: ÚAP SO ORP Litovel, AOPK 2016 

3.4.2 Územní systém ekologické stability 
Cílem územního systému ekologické stability je přispět k vytvoření ekologicky vyvážené krajiny, v níž je 

trvale  zajištěna  možnost  využívání  vyžadovaných  produkčních  a  mimoprodukčních  funkcí  ‐  "trvale 

udržitelný život". Územní systém ekologické stability  je  legislativně zakotven v zák. č.114/1992 Sb. ČNR 

ze  dne  26.2.1992  (s  účinností  od  1.6.1992),  prováděcí  vyhlášce  č.395/1992  Sb.  a  dalších  oborových 

předpisech.  Jako  základní  a  závazný  materiál  byl  použit  územně  technický  podklad  nadregionální 

a regionální ÚSES ČR (dále ÚTP NR R ÚSES ČR), který byl v roce 1996 vypracován jako oborový dokument 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Údaje o ÚSES byla graficky přehledně 

zpracována a  sjednocena do díla  „Generel nadregionálního a  regionálního ÚSES Olomouckého kraje“, 

zpracovatel AGERIS s r.o., 2006.  

Ve správním obvodu ORP Litovel se vyskytují 2 nadregionální biocentra kolem ramen řeky Moravy. Jedná 

se o NRBC Vrapač‐Doubrava, které pokračuje do  sousedních SO ORP Mohelnice a Uničov. V řešeném 

území  leží  na  území  obcí  Bílá  Lhota,  Mladeč,  Červenka  a  Litovel.  Toto  NRBC  spojuje  několik 

nadregionálních biokoridorů s druhým nadregionálním biocentrem NRBC Ramena řeky Moravy, jenž leží 

na území obcí Litovel, Pňovice a Střeň (pokračuje v sousedním SO ORP Olomouc). 

Středem území vede nadregionální biokoridor od  severu k jihu. Na něm  leží  regionální biocentra RBC 

Třesín, RBC Rampach a RBC U Luké. Z výše  jmenovaného NRBK vychází další nadregionální biokoridor, 

který prochází přes RBC Pod Šuminou, RBC Obectov a pokračuje kolem severní hranice přes sousední SO 

ORP Mohelnice.  
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Regionální biokoridor vychází z RBC Třesín, prochází RBC Pod Šuminou a táhne se směrem na západ, kde 

v obci Bouzov řešené území opouští (pokračuje v SO ORP Moravská Třebová). Kromě výše jmenovaných 

RBC na něm  ještě  leží RBC Špraněk. Regionální biokoridor  (malá  část) vychází  rovněž  z NRBC Ramena 

řeky Moravy v obci Pňovice, pokračuje v SO ORP Uničov. 

Obrázek č. 3.4.2: Územní systém ekologické stability 

 

Zdroj: ÚAP SO ORP Litovel, 06/2010, EKOTOXA, s.r.o. 2010    

3.4.3 Koeficient ekologické stability krajiny 
Pro  zjištění  stavu  krajiny  z hlediska  její  vyváženosti  a  rovnováhy  se  krajina  oceňuje  koeficientem 

ekologické  stability.  Pro  účely tohoto  hodnocení  byla  zvolena  obecně  uznávaná  klasifikace  vytvořená 

Ing. Igorem Míchalem. 

Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat rušivé 

vlivy vnějších  faktorů bez  trvalého narušení přírodních mechanismů,  tzn.  že  se  systém brání  změnám 

během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele k normálu. 

Protože  potenciálními  nositeli  ekologické  stability  krajiny  jsou  přirozené  ekosystémy,  racionální 

využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci. 

Výsledné  určení  hodnoty  ekologické  stability  konkrétního  území,  resp.  administrativní  jednotky,  je 

vyjádřeno  koeficientem  ekologické  stability  krajiny  (KES).  Tento  ukazatel  umožňuje  získat  základní 

informaci o stavu krajiny daného území a míře problémů, které se v ní vyskytují. 

Koeficient ekologické stability  je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních 

krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. 
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       plocha ekologicky stabilních ploch 
KES =    ————————————————— 
        plocha ekologicky nestabilních ploch 
Ekologicky  stabilní  plochy:  lesy,  louky,  pastviny,  zahrady,  vinice,  ovocné  sady,  rybníky,  ostatní  vodní 

plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. 

Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy. 

Klasifikace území na základě hodnoty KES (dle Ing. Igora Míchala): 
Krajinný typ A ‐ krajina zcela přeměněná člověkem  

KES do 0,3  území  nestabilní  ‐  nadprůměrně  využívaná  území  s jasným  porušením  přírodních 

struktur. 

KES 0,4 – 0,8  území  málo  stabilní  ‐  intenzivně  využívaná  kulturní  krajina  s výrazným  uplatněním 

agroindustriálních prvků. 

Krajinný typ B ‐ krajina intermediální 

KES 0,9 – 2,9  území mírně  stabilní  ‐ běžná  kulturní  krajina,  v níž  jsou  technické objekty  v relativním 

souladu s charakterem relativně přírodních prvků. 

Krajinný typ C ‐ krajina relativně přírodní 

KES 3,0 – 6,2  území  stabilní  ‐  technické  objekty  jsou  roztroušeny  na malých  plochách  při  převaze 

relativně přírodních prvků. 

KES nad 6,2  území relativně přírodní. 

3.4.4 Indikátory 
Koeficient  ekologické  stability  krajiny byl  zvolen  jako  zástupný  indikátor  environmentálního pilíře  za 
téma Ochrana přírody a krajiny. Hodnocení KES vychází z rozdělení krajinných typů dle ing. Míchala. Pro 
zjednodušení a větší přehlednost je hodnocení  provedeno vlastní škálou do pěti kategorií. 
Hodnocení indikátoru KES – vlastní klasifikace:  
‐2……KES pod 0,2    území  nestabilní  
‐1……KES 0,21 – 0,80    území  málo stabilní  
 0……KES 0,81 – 1,50    území mírně stabilní 
 1……KES 1,51 – 2,99    území stabilní 
 2……KES nad 3,00    území relativně přírodní 
 
Tabulka č. 3.4.1: Hodnocení ekologické stability v jednotlivých obcích SO ORP Litovel 

Obec  KES 
Hodnocení 
indikátoru 

Obec  KES 
Hodnocení 
indikátoru 

Bílá Lhota  0,86  0  Mladeč  1,71  1 

Bílsko  0,25  ‐1  Náklo  0,08  ‐2 

Bouzov  2,73  1  Olbramice  0,41  ‐1 

Červenka  0,59  ‐1  Pňovice  0,63  ‐1 

Dubčany  0,03  ‐2  Senice na Hané  0,18  ‐2 

Haňovice  0,07  ‐2  Senička  0,23  ‐1 

Cholina  0,38  ‐1  Slavětín  1,19  0 

Litovel  0,52  ‐1  Střeň  2,06  1 

Loučka  1,38  0  Vilémov  4,10  2 

Luká  0,81  0       

Měrotín  0,45  ‐1  SO ORP Litovel  0,76  ‐1 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, údaje k 31. 12. 2015 
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Vypočtený KES pro SO ORP Litovel jako celek má hodnotu 0,76. Jedná se tudíž o území ekologicky málo 

stabilní ‐ neudržitelné. 

Nejmenší ekologickou  stabilitu má obec Dubčany  (KES 0,03). Obec má vysoký podíl  zemědělské půdy 

(94,2 %), která je navíc z 97,2 % půdou ornou. K tomu nemá na svém území žádný lesní porost. Za obcí 

Dubčany následují obce Haňovice (KES 0,07) a Náklo (KES 0,08). 

Nejvyšší ekologickou stabilitu má obec Vilémov (KES 4,10). Téměř polovinu výměry obce tvoří les (47,3 % 

z celkové výměry), polovinu pak zemědělská půda. Ze zemědělské půdy  je však  jen 122 ha půdy orné, 

velkou rozlohu v SO ORP zaujímají ovocné sady (259 ha). 

Jako další indikátor byla zvolena změna výměry ekologicky stabilních a nestabilních ploch mezi lety 1995 

a 2015 v jednotlivých obcích. Je udána v % jako relativní rozdíl příbytku či úbytku stabilních a nestabilních 

ploch.  

Nejprve  byl  zjišten  absolutní  příbytek  či  úbytek  ekologicky  stabilních  ploch  a  ekologicky  nestabilních 

ploch (v ha). Příbytek či úbytek ekologicky stabilních ploch byl odečten od příbytku či úbytku ekologicky 

nestabilních ploch a pro získání relativní hodnoty (v %) byla tato změna vztažena k celkové výměře obce 

v roce 1995 (tím je eliminována chyba vznikající v důsledku změny výměry obcí, zejména obce Litovel). 

Hodnocení indikátoru změna ekologicky stabilních a nestabilních ploch: 

‐2… pod ‐0,50 %    značně nepříznivá změna (ve prospěch ekologicky nestabilních ploch) 

‐1… ‐0,49 – 0 %     mírně nepříznivá změna (ve prospěch ekologicky nestabilních ploch) 

0… 0,01 – 1,50 %    mírně příznivá změna (ve prospěch ekologicky stabilních ploch) 

1… 1,51 – 3,50 %    značně příznivá změna (ve prospěch ekologicky stabilních ploch) 

2… nad 3,51 %      velmi výrazně příznivá změna (ve prospěch ekologicky stabilních ploch) 

Nepříznivá změna: výměra ekologicky nestabilních ploch (ENP) se zvýšila a výměra ekologicky stabilních 

ploch (ESP) se snížila; výměra ENP se zvýšila a výměra ESP se rovněž zvýšila, ovšem zvýšení bylo nižší než 

u ENP; výměra ENP i ESP se snížila a snížení ESP bylo vyšší než u ENP. 

Příznivá změna: výměra ENP se snížila a výměra ESP se zvýšila; výměra ENP se snížila a výměra ESP se 

snížila, ovšem snížení ESP bylo nižší než u ENP; výměra ENP i ESP se zvýšila a zvýšení ESP bylo vyšší než u 

ENP. 

Tab.: Změna ekologicky stabilních a nestabilních ploch mezi lety 1995 a 2015 

 

změna mezi lety 1995 a 2015 
(příbytek/úbytek) 

rozdíl změny ekologicky stabilních 
a nestabilních ploch (ha) 

Hodnocení 
indikátoru 

ekologicky 
nestabilní plochy 

(ha) 

ekologicky 
stabilní plochy 

(ha) 
absolutně  relativně 

Bílá Lhota  ‐22,58  23,69  46,26  2,54  1 

Bílsko  ‐0,09  ‐0,12  ‐0,03  ‐0,01  ‐1 

Bouzov  3,46  ‐3,97  ‐7,44  ‐0,18  ‐1 

Červenka  ‐6,47  5,88  12,35  1,09  0 

Dubčany  ‐0,04  0,03  0,07  0,02  0 

Haňovice  ‐0,17  ‐0,11  0,06  0,02  0 
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změna mezi lety 1995 a 2015 
(příbytek/úbytek) 

rozdíl změny ekologicky stabilních 
a nestabilních ploch (ha) 

Hodnocení 
indikátoru 

ekologicky 
nestabilní plochy 

(ha) 

ekologicky 
stabilní plochy 

(ha) 
absolutně  relativně 

Cholina  ‐3,36  3,02  6,38  0,71  0 

Litovel  169,96  299,67  129,71  3,11  1 

Loučka  ‐0,72  0,90  1,62  0,26  0 

Luká  ‐40,27  38,94  79,21  5,33  2 

Měrotín  0,92  ‐0,89  ‐1,81  ‐0,85  ‐2 

Mladeč  ‐32,74  14,13  46,87  3,88  2 

Náklo  ‐0,46  0,61  1,07  0,09  0 

Olbramice  0,42  0,55  0,13  0,04  0 

Pňovice  1,54  ‐4,19  ‐5,74  ‐0,35  ‐1 

Senice na Hané  ‐0,52  1,66  2,19  0,11  0 

Senička  1,68  ‐0,89  ‐2,57  ‐0,45  ‐1 

Slavětín  ‐1,58  0,99  2,56  0,52  0 

Střeň  3,83  ‐1,84  ‐5,66  ‐0,98  ‐2 

Vilémov  ‐0,59  0,66  1,25  0,15  0 

SO ORP Litovel  72,24  378,73  306,49  1,26  0 

Nejpříznivější změnu zaznamenala obec Luká, po ní následuje obec Mladeč. U obou obcí došlo ke snížení 

výměry  ekologicky  nestabilních  ploch  a  zvýšení  výměry  ekologicky  stabilních  ploch  (např.  lesů,  luk, 

pastvin, zahrad apod. viz výše). Nejméně příznivou změnu zaznamenaly obce Střeň a Měrotín, kde došlo 

k úbytku ekologicky stabilních ploch a nárůstu ekologicky nestabilních ploch (tedy orné půdy, chmelnic, 

zastavěných  a  ostatních  ploch).  Celkově  pro  ORP  byla  změna  mírně  příznivá,  došlo  ke  zvýšení  jak 

ekologicky stabilních, tak ekologicky nestabilních ploch, nicméně výměra ekologicky stabilních ploch se 

zvýšila více. 

3.4.5 SWOT analýza  

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

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

Celý správní obvod ORP Litovel vychází jako území 
ekologicky málo stabilní (KES 0,76). 

Vysoké  pokrytí  ZCHÚ je  v  6  obcích  –  Střeň,  
Mladeč, Bílá Lhota, Pňovice, Červenka a Litovel.  

10 obcí bez chráněného území  ‐ Bílsko, Dubčany, 
Haňovice,  Cholina,  Loučka,  Olbramice,  Senice  na 
Hané, Senička, Slavětín a Vilémov. 

Vysoká  ekologická  stabilita  –  obec  Vilémov  (KES 
4,10). 

Nejnižší ekologická  stabilita – obec Dubčany  (KES 
0,03), Haňovice (KES 0,07) a Náklo (KES 0,08). 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Kvalitní  péče  o  chráněná  území  –  kvalitní 
evidence,  nájemní  smlouvy  o  péči,  systém 
monitoringu a databáze ochrany přírody. 

Urbanizace  volné  krajiny,  fragmentace  krajiny 
především liniovými dopravními stavbami. 

Možnosti  čerpání  finančních  prostředků  z  fondů 
Evropské  unie  z  MŽP,  MZe,  MMR  a  SFŽP  pro 
realizaci krajinotvorných programů a ÚSES. 

Nevhodně  nastavená  dotační  politika,  zejména 
v oblasti zemědělství. 

Využití  územního  plánování  a  komplexních 
pozemkových  úprav  k  zabezpečení  trvalého 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot území. 

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

 Z hlediska krajinného  rázu představuje významné ohrožení propojování  sídel a expanze  staveb do 
volné  krajiny.  Potenciální  nebezpečí  pro  zájmy  ochrany  přírody  a  krajiny  představuje  realizace 
liniových staveb a související fragmentace území. 

 U některých  záměrů  se nedá  vyloučit  jejich možný negativní dopad  (zejména  koridory pro  silnice 
zasahující  do  chráněných  území,  elektrické  vedení  z hlediska  krajinného  rázu,  střety  s ÚSES, 
fragmentace  krajiny  apod.). Míra  těchto  střetů  většinou není  vysoká  a uvedené negativní  vlivy  je 
možno při konkretizaci  jednotlivých záměrů kompenzovat  technickými a organizačními opatřeními 
a účinně eliminovat.  

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

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

 Při  hospodářské  činnosti  v krajině  je  nutno  vytvářet  podmínky  pro  zachování  a  rozšiřování 
rozptýlené zeleně v krajině, pro vytváření protierozních opatření.  

 V úzké  spolupráci  s orgány  ochrany  přírody  je  třeba  řešit  již  přípravu  projektu.  V zájmu  ochrany 
přírody  a  krajiny  je  nezbytné  zlepšení  meziresortní  spolupráce  s cílem  dosáhnout  zkvalitnění 
plánovacích a koncepčních procesů.  
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3.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 

3.5.1 Zemědělský půdní fond 
 

Zemědělství má zásadní vliv na zachování venkovského prostoru, využívání půdy a  tvorbu krajiny. Pro 

vypracování  rozboru udržitelného  rozvoje území  je proto nezbytné provést analýzu  současného  stavu 

zemědělství a možných trendů vývoje v budoucnosti a posoudit kvalitu půd na daném území. 

Území správního obvodu ORP Litovel je významnou zemědělskou oblastí ležící v oblasti Hané. Jeho část 

se  nachází  v Chráněné  krajinné  oblasti  Litovelské  Pomoraví.  Zemědělství  v  SO  ORP  Litovel 

obhospodařuje dle údajů ČSÚ k 31.12.2015 plochu 14 371 ha zemědělské půdy. Její rozsah  představuje 

58,1 % z celkové rozlohy území SO ORP. Z kultur na zemědělské půdě je nejvíce zastoupena orná půda s 

83,9 %, což  je výrazně vyšší podíl než  republikový průměr. Druhou nejvíce zastoupenou kulturou  jsou 

trvalé travní porosty (8,1 %). Zahrady a ovocné sady jsou zastoupeny 7,7 % výměry zemědělské půdy.  

 
Tabulka č. 3.5.1: Výměra zemědělské půdy (ha) k 31.12.2015 

Obec 
Celková 
výměra 
(ha) 

Orná půda 
(ha) 

Chmelnice 
(ha) 

Zahrady 
(ha) 

Ovocné 
sady (ha) 

TTP (ha) 
Zemědělská 
půda (ha) 

Podíl ZP 
na celk. 
výměře 
(%) 

Bílá Lhota  1822  857  0  38  3  181  1078  59,2 

Bílsko  373  275  0  10  15  1  301  80,8 

Bouzov  4231  939  0  94  152  418  1603  37,9 

Červenka  1130  594  0  29  0  25  648  57,3 

Dubčany  344  315  0  8  0  0  324  94,4 

Haňovice  280  222  0  12  0  2  236  84,3 

Cholina  899  593  0  31  0  11  636  70,7 

Litovel  4640  2474  0  162  9  178  2823  60,8 

Loučka  620  243  0  12  0  5  260  42,0 

Luká  1484  734  0  30  0  110  874  58,9 

Měrotín  214  122  0  13  9  19  163  76,4 

Mladeč  1207  340  0  24  18  89  472  39,1 

Náklo  1146  891  0  38  3  18  950  82,9 

Olbramice  305  193  0  8  0  2  203  66,3 

Pňovice  1636  904  0  22  1  41  967  59,1 

Senice na 
Hané 

1926  1459  50  45  4  13  1572  81,6 

Senička  569  426  0  15  0  7  448  78,7 

Slavětín  490  202  0  8  0  24  234  47,6 

Střeň  581  151  0  13  0  11  175  30,1 

Vilémov  855  122  0  18  259  7  406  47,4 

SO ORP 
Litovel 

24750  12056  50  630  474  1162  14371  58,1 

Zdroj: ČSÚ, 2015 
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3.5.1.1 Ochrana zemědělského půdního fondu 
 

Plošná  ochrana  půdy  je  definována  ustanoveními  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování 

a stavebním  řádu  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  ustanoveními  zákona  č.  334/1992  Sb.,  o  ochraně 

zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  

Zábor půd, především pro  stavební účely  je  většinou nevratným procesem,  který podstatně omezuje 

nebo úplně odstraňuje plnění funkcí půdy. Zábory půd patří podle závěrů dokumentu „Politika ochrany 

půdy EU“ mezi nejzávažnější procesy poškozující půdní fond jako celek. 

Pro nezemědělské účely  je nutno  co nejméně používat  zemědělskou půdu  a odnímat  jen nejnutnější 

plochy. Navržené odnětí ZPF v nezbytných případech je třeba zdůvodňovat, přitom je nutno co nejméně 

narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a zemědělskou cestní síť.  

Hodnocení  z hlediska  kvality půd probíhá na  základě  vymezení  5  tříd ochrany,  které  vycházejí  z kódů 

mapy  BPEJ  (bonitovaných  půdně‐ekologických  jednotek).  Pro  nezemědělské  účely  je  nutno  používat 

nezastavěné  a  nedostatečně  využité  pozemky  v zastavěném  území  nebo  na  nezastavěných  plochách 

stavebních pozemků. Musí‐li však v nezbytných případech dojít k odnětí ze ZPF, je nutno využívat pokud 

možno pozemky ve 3. – 5. třídě ochrany. 

1. třída  ochrany  ‐  do  1.  třídy  ochrany  jsou  zařazeny  bonitně  nejcennější  půdy  v jednotlivých 
klimatických  regionech,  které  je možno  odejmout  ze  ZPF  pouze  výjimečně,  a  to  převážně  na 
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního 
významu. 

2. třída  ochrany  –  jsou  zde  situovány  zemědělské  půdy,  které  mají  v rámci  jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF  jde o půdy 
vysoce  chráněné,  jen  podmíněně  odnímatelné  a  s  ohledem  na  územní  plánování  také  jen 
podmíněně zastavitelné. 

 

Na    následujícím  obrázku  je  pro  představu  zobrazeno  rozložení  půd  v 1.  a  2.  třídě  ochrany. Nejvíce 

hodnotná  půda  se  nachází  v jihozápadní  části  území  v obcích  Senice  na  Hané  a  Dubčany,  s růstem 

nadmořské výšky směrem na západ klesá i bonita půd.  
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Obrázek č. 3.5.1: ZPF I. a II. třídy ochrany 

 

Zdroj: ÚAP, 2014 

3.5.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

3.5.2.1 Plochy lesa 
 

ORP Litovel je průměrně lesnatým územím – lesnatost dosahuje 32,7 %. Lesnatost je vyšší v západní části 

území, ve východní části se nacházejí lesy v nivě řeky Moravy. Nejvíce lesnatou obcí jsou Bouzov, Loučka 

a Střeň, nejnižší je v obcích Dubčany, Haňovice a Náklo – zde se lesy takřka nevyskytují. Většina lesů jsou 

lesy hospodářské, pouze menší část patří do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. 

Tabulka č. 3.5.2: Plocha lesa a lesnatost dle jednotlivých obcí (v ha) k 31.12.2015 

Obec  Celková výměra (ha)  Plocha lesa (ha)  Lesnatost (%) 

Bílá Lhota  1822  597  32,8 

Bílsko  373  48  12,9 

Bouzov  4231  2404  56,8 

Červenka  1130  361  31,9 

Dubčany  344  0  0,0 

Haňovice  280  1  0,4 

Cholina  899  203  22,6 

Litovel  4640  1142  24,6 

Loučka  620  340  54,9 

Luká  1484  518  34,9 
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Obec  Celková výměra (ha)  Plocha lesa (ha)  Lesnatost (%) 

Měrotín  214  24  11,4 

Mladeč  1207  585  48,5 

Náklo  1146  11  0,9 

Olbramice  305  79  25,9 

Pňovice  1636  541  33,0 

Senice na Hané  1926  174  9,1 

Senička  569  80  14,1 

Slavětín  490  233  47,5 

Střeň  581  342  58,8 

Vilémov  855  403  47,1 

SO ORP Litovel  24750  8086  32,7 

Zdroj: ČSÚ, 2015 

Obrázek č. 3.5.2: Kategorie lesa 

 

Zdroj: Data ÚAP2016 

3.5.2.2 Přírodní lesní oblasti 
Lesy na území SO ORP Litovel jsou zařazeny dle Oblastních plánů rozvoje lesa (lesní zákon č.289/1995 Sb. 

§23  a  Vyhláška  Mze  č.  83/1996  Sb.  o  zpracování  oblastních  plánů  rozvoje  lesů  a  o  vymezení 

hospodářských  souborů)  do  tří  přírodních  lesních  oblastí  (PLO  34  –  Hornomoravský  úval,  PLO  30  – 

Drahanská vrchovina, PLO 31 – Českomoravské mezihoří). 
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PLO 34 – Hornomoravský úval 

Tato  PLO  je  charakteristická  výskytem  lužních  lesů,  které  působí  jako  stabilizační  faktor  krajiny,  jsou 

schopny, až na výjimky (r. 1997), vyrovnávat negativní vlivy povodní. Významná je zde ekologická funkce 

lesa,  ale  také  funkce  provozování  myslivosti,  takže  dochází  ke  střetu  zájmů  mezi  ochránci  přírody 

a myslivci.  Patří  k oblastem  s nejlépe  vytvořeným  dřevinným  složením.  Z ekologického  hlediska  je 

žádoucí udržovat a dále zvyšovat zastoupení listnatých dřevin, zvláště dubu, a omezovat javor, jasan. 

Do této PLO patří zejména  lesy v obcích ve východní polovině SO ORP, severní část Bílé Lhoty, Mladeč, 

Červenka, Haňovice, Pňovice, část Litovle, Střeň, Náklo, Dubčany, Cholina, Senička a Senice na Hané. 

PLO 30 – Drahanská vrchovina 

Výskyt  vápencové  krasové  oblasti  v této  PLO  a  postupný  úbytek  vláhy  způsobuje  nižší  efektivitu 

v zalesňování a u  smrku na nepůvodních  stanovištích dochází k  nahodilým  těžbám. V severní  části na 

podmáčených  půdách  dochází  k ohrožení  větrem.  Významná  je  funkce  rekreační,  vodoochranná.  Ke 

střetům  zájmů  dochází  zejména  mezi  lesními  hospodáři  a  ochranou  přírody  a  lesními  hospodáři 

a ochranou vodních zdrojů.  

Do  této  PLO  patří  lesy  v obcích  v západní  polovice  SO  ORP  –  Bouzov,  Bílá  Lhota,  Slavětín, Měrotín, 

Litovel, západní část Haňovic, Luká, Loučka, západní část Choliny, Bílsko, Vilémov, Olbramice, Senice na 

Hané, Senička, západní část Litovle.  

PLO 31 – Českomoravské mezihoří 

Tato  PLO  je  charakteristická  pestrou  dřevinnou  skladbou,  převládají  jehličnaté  dřeviny  a  je  zde 
nedostatečné zastoupení mladších věkových stupňů.  
Do této PLO patří jen malá část SO ORP Litovel, jen lesy v severní části obce Bouzov.  

 

3.5.3 Indikátory 
 

Změna výměry zemědělské půdy v čase (2003 – 2015) 
Jako  indikátor  pro  sledování  ZPF  byla  zvolena  změna  výměry  zemědělské  půdy  v jednotlivých  obcích 

v čase.  Konkrétně  je  porovnána  výměra mezi  lety  2003  (31.12)  a  2015  (31.12.).  Změna  výměry  ve 

sledovaném období v obcích je vyjádřena v % a porovnána se stejným ukazatelem za celý SO ORP. 

Tabulka č. 3.5.3: Nastavení indikátoru ZPF 

Oblast 
Rozloha ZP k 31.12.2003 

(ha) 
Rozloha ZP k 31.12.2015 

(ha) 
Úbytek ZP 

(%) 

ČR  4 277 435  4 211 935  ‐1,53 

SO ORP Litovel  14 487,1  14 371  ‐0,80 

Zdroj: ČSÚ, ČÚZK, 2003, 2015 

Hodnocení indikátoru změna výměry zemědělské půdy: 
‐2  úbytek půdy nad 1,1 % 
‐1  úbytek půdy 1,09 – 0,5 % 
0  úbytek půdy 0,49 – 0,2 % 
1  úbytek půdy 0,19 – 0 % 
2  zvýšení výměry 
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Z tabulky vyplývá, že k úbytku zemědělské půdy došlo na úrovni celorepublikové i SO ORP. To může být 

způsobeno  jak  záborem  půdy  pro  zástavbu,  technickou  infrastrukturu,  tak  např.  zalesňováním, 

především některých méně úrodných a svažitých pozemků. V SO ORP Litovel je relativní úbytek ZPF o 0,5 

% nižší, než je průměr České republiky. 

Tabulka č. 3.5.4: Indikátory změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2003 a 2015 

Obec 
Výměra ZPF 

v roce 2003 (ha) 
Výměra ZPF 

v roce 2015 (ha) 
Změna výměry 

(ha) 
Změna 

výměry (%) 
Hodnocení 

Bílá Lhota  1077.24  1078,19  0,95  0,09  2 

Bílsko  301.47  301,20  ‐0,27  ‐0,09  1 

Bouzov  1604.91  1603,46  ‐1,45  ‐0,09  1 

Červenka  651.25  647,97  ‐3,28  ‐0,50  ‐1 

Dubčany  324.34  324,21  ‐0,13  ‐0,04  1 

Haňovice  240.24  235,80  ‐4,44  ‐1,85  ‐2 

Cholina  639.29  635,84  ‐3,45  ‐0,54  ‐1 

Litovel  2840.07  2823,03  ‐17,04  ‐0,60  ‐1 

Loučka  261.21  260,05  ‐1,16  ‐0,44  0 

Luká  907.69  873,74  ‐33,95  ‐3,74  ‐2 

Měrotín  163.62  163,45  ‐0,17  ‐0,10  1 

Mladeč  478.2  471,67  ‐6,53  ‐1,37  ‐2 

Náklo  953.49  949,71  ‐3,78  ‐0,40  0 

Olbramice  202.31  202,59  0,28  0,14  2 

Pňovice  967.46  966,80  ‐0,66  ‐0,07  1 

Senice na Hané  1608.49  1571,59  ‐36,90  ‐2,29  ‐2 

Senička  449.68  448,09  ‐1,59  ‐0,35  0 

Slavětín  234.18  233,56  ‐0,62  ‐0,27  0 

Střeň  175.23  174,92  ‐0,31  ‐0,18  1 

Vilémov  406.77  405,58  ‐1,19  ‐0,29  0 

SO ORP Litovel  14487.14  14371,45  ‐115,69  ‐0,80  ‐1 

Zdroj: ČSÚ 2015,  

Nejvyšší relativní úbytek ZPF byl zaznamenán v obci Luká  (3,74 %), Senice na Hané  (2,29 %), Haňovice 

(1,85 %) a Mladeč (1,37 %). Ve všech ostatních obcích jsou změny výměry do 1 %.  

3.5.4 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Vysoký podíl půd  I. a  II. TO. Největší podíl  těchto 
půd na celkové ZP  je na  jihovýchodě území  (obce 
Dubčany, Haňovice, Náklo, Senice na Hané). 

Úbytek zemědělské půdy v období 2003 až 2015 je 
nad průměrem ČR v obcích Luká, Senice na Hané a 
Haňovice. 

Příznivé  přírodní  podmínky  pro  zemědělskou 
výrobu. 

Střety  mezi  mysliveckým  hospodařením 
a ochranou přírody. 

Úbytek zemědělské půdy v období 2003 až 2015 je 
nižší  než  průměr  ČR  a  nepostupuje  rychlým 
tempem 

Nízké zastoupení trvalých travních porostů. 
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Vysoký podíl orné půdy.   

Lužní  lesy  v okolí  řeky  Moravy  mají  významnou 
ekostabilizační funkci.  

 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Ochrana  stávajících  lužních  lesů  a  zvyšování 
přirozeného  zastoupení  listnatých  dřevin,  zvláště 
dubu, a omezovat javor, jasan. 

Znehodnocování  půdy  intenzivním  velkoplošným 
zemědělstvím a erozí. 

Ochrana  kvalitního  půdního  fondu,  realizace 
protierozních a protipovodňových opatření. 

Zábor zemědělské půdy. 

 

3.5.5 Problémy k řešení 
 

 Při  tvorbě  územně  plánovací  dokumentace  je  potřeba  minimalizovat  zábory  zemědělské  půdy 
a zejména zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou. To se týká zejména 
uvedených obcí s vysokým podílem půd v I. a II. třídě ochrany.   

 Snažit  se  především  využívat  stávajících  ploch,  které  jsou  již  vyjmuty  ze  zemědělského  půdního 
fondu.  Při  dočasných  záborech  půd  je  třeba  co  nejméně  ztěžovat  obhospodařování  ZPF  a  po 
ukončení stavby nebo jiné nezemědělské činnosti rychle provést úpravu či rekultivaci dotčené půdy. 

 Tyto zásady je třeba dodržovat při realizaci záměrů (dle ZÚR Olomouckého kraje): 
o Rozvojová  oblast  regionálního  významu  RO  4  Uničov  –  Litovel.  Zábor  se  týká  ploch  pro 

podnikání.  
o Rozvojová  osa  mezinárodního  významu  OS  9  Hradec  Králové/Pardubice  –  Olomouc.  Na 

území  Olomouckého  kraje  prochází  územím  obcí  Zábřeh, Mohelnice,  Litovel  a  Olomouc 
(Přerov). Součástí je plánované ucelení rychlostní silnice R35 v úseku mezi Hradcem Králové 
a Mohelnicí s návazností na již existující trasu R35 do Olomouce.  

o Plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu návrh přeložek silnice II/449 
– Uničov – Střelice, Červenka, Litovel. 

 Minimalizovat  zábor PUPFL  v důsledku  liniových  staveb,  zejména  ve  velkých  lesních  komplexech, 
kde může dojít vlivem větru k rozpadu větší části lesa.  

 

3.6 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
3.6.1 Dopravní infrastruktura 
Pro hodnocení stávajícího stavu a vývoje dopravní  infrastruktury na území SO ORP Litovel byla využita 

řada analytických a koncepčních materiálů, především Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008), 

Zásady  územního  rozvoje  Olomouckého  kraje  (2008,  včetně  aktualizace  č.1  z roku  2011),  Koncepce 

rozvoje  silniční  sítě  na  území  Olomouckého  kraje  do  roku  2010  s  výhledem  do  roku  2013  (dále  jen 

Koncepce rozvoje silniční sítě OK) (2006), atd. Dále byly využity především materiály a data informačních 

systémů MD ČR a ŘSD ČR. 

3.6.1.1 Silniční doprava 
V současnosti  platná  legislativa  (Zákon  o  pozemních  komunikacích  č.  13/1997  Sb.)  dělí  pozemní 

komunikace na dálnice, silnice, místní a účelové komunikace. Silnice se dále  člení na silnice  I.,  II. a  III. 

třídy,  místní  komunikace  jsou  na  základě  svého  významu,  určení  a  stavebně‐technického  vybavení 

zařazovány do  tříd  I. až  IV. Zvláštním případem  silnic  I.  třídy  jsou  rychlostní  silnice. Vlastníkem dálnic 

a silnic  I.  třídy  je stát  (správce komunikací  je Ředitelství silnic a dálnic), silnice  II. a  III.  třídy patří kraji, 

a vlastníkem místních komunikací  je obec, na  jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem 

účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. 
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Napříč územím SO ORP  Litovel probíhá  tah evropského významu  č. E442,  směrem od Hradce Králové 

v koridoru Mohelnice  – Olomouc,  který  pokračuje  dále  ve  směru  na  Slovensko.  V současnosti  jím  je 

vedena rychlostní silnice R35, jejíž trasa (v provozu) je Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Úsek 

je vybudován v letech 1979 – 1985 v dnes již zastaralé nevyhovující kategorii R 22,0/120 a měří 26 km. 

Zpočátku byl úsek uvažován pouze jako silnice I. třídy v provedení směrově děleného čtyřpruhu se všemi 

důsledky, jako např. povolený provoz pěších a cyklistů, až později byla komunikace překategorizována na 

rychlostní silnici. V období 2002 až 2006 proběhla rozsáhlá rekonstrukce povrchu vozovky v celém úseku 

vedoucím přes řešené území včetně mostů.  

Základem  komunikačního  systému pro obsluhu území  v území  SO ORP  Litovel  jsou  silnice  II.třídy,  jež 

zajišťují  dopravní  obslužnost  jednotlivých  obcí  uvnitř  území  a  dostupnost  města  Litovle,  ale  tvoří 

i součást základní komunikační sítě kraje, vymezené v ZÚR OK (2008, včetně aktualizace č.1 z roku 2011). 

Mezi významné  tahy nadregionálního významu, které  tvoří  silnice  I.třídy a vybrané  silnice  II.třídy byla 

zařazena  i  silnice  II.třídy  II/449  v  trase  Prostějov  ‐  Senice  na Hané  ‐  Litovel  ‐ Uničov  ‐  Rýmařov.  Síť 

komunikací II. třídy na území SO ORP Litovel obsluhuje především střední a východní část území a tvoří 

následující silnice: 

- II/373  Mladeč‐Sobáčov – Slavětín – Luká (– Konice) 
- II/446  (Olomouc –) Pňovice (– Uničov – Šumperk – Staré Město) 
- II/447  Litovel – Pňovice (– Žerotín – Šternberk) 
- II/449  (Prostějov –) Senice na Hané – Litovel – Červenka (– Uničov – Rýmařov) 
- II/635  (Mohelnice –) Bílá Lhota – Mladeč – Litovel – Náklo (– Olomouc) 

Základní  silniční  síť  je  dále  doplněna  poměrně  hustou  sítí  silnic  III.  třídy,  které  zajišťují  zpřístupnění 

ostatních  sídel neležících na hlavních  trasách a  jejich napojení na vyšší komunikační  systém,  zejména 

v západní a jižní části území. Silniční síť na území SO ORP Litovel je přehledně znázorněna v následujícím 

obrázku. 
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Obrázek č. 3.6.1: Silniční síť  ve SO ORP Litovel 

 
Zdroj: podklady UAP, zpracování CDV 

V rámci realizace Koncepce rozvoje silniční sítě na území OK, došlo v uplynulých  letech k modernizacím 

a opravám vybraných úseků silnic, převážně II. třídy. Postupně proběhla rekonstrukce úseků zejména na 

silnici  II/449  (mezi Senicí na Hané a R35, mezi Litovlí a Uničovem a  také  rekonstrukce všech mostních 

objektů ve městě Litovli, vč. mostu přes tok řeky Moravy). Vedle toho byla rekonstruována silnice II/446 

mezi Chomoutovem a Pňovicemi nebo II/373 mezi Slavětínem a Konicí. 
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Obrázek č. 3.6.2: Sčítání dopravy 2010 ve SO ORP Litovel 
 

 

Zdroj: http://scitani2010.rsd.cz, upraveno 

Zatížení silniční sítě 

Dopravní zatížení silniční sítě na území SO ORP Litovel dokládají výsledky z celostátního sčítání dopravy 

v roce 2010. Nejvyšších ročních průměrných intenzit provozu je dosahováno na rychlostní silnici R35 ve 

výši 15 – 19 tis. vozidel / 24 hod. Z dalších úseků je vykazována zvýšená intenzita na přivaděčích od R35 

do Litovle (6 – 8 tis. vozidel /24 hod) a na silnici II/635 (Olomouc – Litovel) paralelně vedené k R35 (2,5 – 

3,5 tis. vozidel / 24 hod). Intenzita blížící se 10 tis. vozidel / 24 hod. byla dále zaznamenána na průtahu 

silnice II/449 přes Litovel. Na ostatních komunikacích není dosahováno intenzity vyšší než 3000 vozidel / 

24 hod s výjimkou úseku II/449 mezi Litovlí a Uničovem (cca 4,0 tis. vozidel / 24 hod). 
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Předpokládaný rozvoj silniční sítě na území SO ORP Litovel 

Růst intenzity dopravy a přepravních výkonů v rámci kraje i na území SO ORP Litovel vyžaduje rozsáhlou 

rekonstrukci a modernizaci jak páteřní, tak i doplňkové silniční sítě. 

Po  doplnění  páteřní  sítě  ČR  o  severní  spojení  pomocí  rychlostní  silnice  R35 mezi  Hradcem  Králové 

a Mohelnicí  lze očekávat  významné  zvýšení  intenzit provozu  i na  již existujícím úseku mezi Mohelnicí 

a Olomoucí.  Namísto  stávajícího  nevhodné  šířkového  uspořádání  v kategorii  R22,0/120  by měla  být 

komunikace  v zájmu  homogenizace  tahu  a  bezpečnosti  provozu  rekonstruována  do  moderního 

provedení  R25,5/120.  Proti  rozšíření  však  lze  očekávat  protesty  z důvodu  vedení  komunikace  skrze 

území  CHKO  Litovelské  Pomoraví  (vyhlášené  až  v roce  1991,  tedy  v době  kdy  již  byla  stávající  R35 

postavena). 

Rozvoj  silnic  nižších  tříd  je  vymezen  v  Koncepci  rozvoje  silniční  sítě  na  území OK,  zahrnují především 

modernizace  a  rekonstrukce  nejvíce  vytížených  silnic  II.  třídy,  rekonstrukce  silnic  III.  třídy  pouze  dle 

významu a naléhavosti. (Nejsou zahrnuty návrhy rekonstrukce úseků kratších než 400 m, jež by měly být 

postupně realizovány SSOK v rámci souvislých oprav). Větší část navržených akcí již byla provedena nebo 

v současnosti probíhá. 

Tabulka č. 3.6.1: Připravované a realizované záměry z Koncepce rozvoje silniční sítě na území OK 

Rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy 

Silnice  Popis úseku 
Délka 
[km] 

Náklady    
[tis. Kč] 

Termín 
[předpokládaný] 

Poznámky 

II/449  Senice na Hané  0,8  7200  2008 
rekonstrukce  průtahu ‐
realizováno 

III/44620  Náklo – průtah 1,2  11574 2008 2010 ‐ realizováno 

III/3732  Odrlice – průtah  0,8  7148  2011 
rekonstrukce průtahu,
není kanalizace 

Opravy mostů 

Silnice  ev.č.mostu, místo, staničení 
přemostění
[m] 

Náklady
[tis. Kč] 

předpokládaná realizace 

II/449  449 ‐ 040, Unčovice;  35,569  71,44 14000 2010 ‐ realizováno

II/449  449 ‐ 019, Střelice u Litovle;  24,488 2,50 4500 2012 ‐ realizováno

II/446  446 ‐ 006, Pňovice;  16,316  5,70 6000 2012 

 

Dalším rozvojovým dokumentem, který řeší problematiku silniční sítě ve SO ORP Litovel jsou ZUR OK (po 

aktualizaci  č. 1  v roce 2011). Tento dokument přiznává  vybraným  záměrům  status  veřejně prospěšné 

stavby. 

Tabulka č. 3.6.2: Záměry obsažené v ZUR OK, které jsou vedené jako veřejně prospěšné stavby 

Záměr  Popis  Dotčené obce

D14  R35  homogenizace  na  normový  profil  směrově 
dělené komunikace, rekonstrukce křižovatek 

Náklo, Litovel, Mladeč, Bílá Lhota, 

D16  II/449 Loučany ‐ Senice na H., obchvat Senice na Hané, Senička 

D44  II/446 II/447, Pňovice, přeložky  Pňovice

 

Vedle výše uvedených záměrů  lze zmínit  ještě uvažovanou výstavbu západního obchvatu města Litovel 

a obchvatu obce Červenky na silnici  II/449.  Jejich účelem  je odvést dopravu z předmětné silnice mimo 

hustě zalidněné části obou sídel a vytvořit tak dobré propojení sídel severně od Litovle (zejména Uničova 

a  jeho průmyslové zóny) s rychlostní silnicí R35. Vzhledem k lokalizaci záměrů v území CHKO Litovelské 
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Pomoraví nebo v  jeho  těsné blízkosti,  lze očekávat významné střety se zájmy ochrany přírody. Bude‐li 

projekt  těchto  záměrů  schválen,  lze  důvodně  očekávat,  že  stavba  bude muset  být  přizpůsobena  pro 

zachování migrační propustnosti pro volně  žijící  živočichy a náklady budou  zvýšeny o  realizaci dalších 

kompenzačních opatření. 

3.6.1.2 Doprava v klidu 
 

Ve  shodě  s celostátními  trendy neustále  roste  i v řešeném území  stupeň motorizace a proto  je nutné 

vzhledem k očekávanému pokračování tohoto trendu postupně rozšiřovat kapacity garáží a odstavných 

stání, zejména v oblastech se zástavbou městského typu, tj. zejména v městě Litovli.  

V místech,  kde budou povolovány nové  stavební  záměry,  je nutné dbát na  vybudování dostatečného 

počtu parkovacích stání již přímo jako součást projektu, vč. řešení dopadů zvýšených intenzit dopravy do 

dopravní  situace  na okolních  komunikacích.  Nedostatek  parkovacích  míst  je  potřebné  řešit  také 

v souvislosti se snahou o rozvoj cestovního ruchu (Mladeč, Bílá Lhota, Bouzov aj), který  je významným 

příspěvkem k intenzitám dopravy. 

3.6.1.3 Cyklistická doprava 
 

O stávajících podmínkách pro rozvoj cyklistické dopravy a směru dalšího vývoje vypovídá Územní studie 

rozvoje  cyklistické  dopravy  v  Olomouckém  kraji  (aktualizace  2009). Mikroregion  Litovelsko  si  nechal 

v roce  2004  zpracovat  studii  cyklodopravy  s názvem  Koncepce  rozvoje  cyklistické  dopravy 

a cykloturistiky  v  Mikroregionu  Litovelsko  a  v roce  2005  pak  navazující  dokument  Technická  studie 

cyklistické dopravy a cykloturistiky v Mikroregionu Litovelsko. Navržené cyklostezky respektují základní 

podmínku bezpečnosti cyklistické dopravy a dále vycházejí vstříc potřebám cykloturistů, které provádějí 

po  turisticky  nejatraktivnějších místech mikroregionu. V  roce  2007  byla  zpracována  strategie  rozvoje 

cykloturistiky v mikroregionu Litovelsko a jejího cílového produktu „Bike“ s názvem Marketingová studie 

návštěvnosti  mikroregionu  Litovelsko  turisty  a  návštěvnosti  cykloturisty,  vč.  vyhodnocení  stávající 

a návrhu  žádoucí  infrastruktury  a  služeb  pro  cykloturistiku.  Celkem  je  v  Litovli  a  v nejbližším  okolí 

vybudováno 5 193 m cyklostezek a opatření pro cyklisty, z toho extravilán 4 433 m cyklostezek a 5 250 m 

komunikací označených dopravní  značkou B11  (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel), propojujících 

město Litovel s okolními obcemi. V intravilánu města  je realizováno 760 m komunikací. Město Litovel, 

tak  jako  řada  jiných měst, má systém  jednosměrných ulic,  jejíž cílem  je zamezit průjezdu aut centrem. 

Toto řešení se ale často stává bariérou pro cyklisty, proto bylo dopravní značení doplněno o dodatkové 

tabulky „Cyklistům vjezd povolen“. 

Očekávaný rozvoj cyklistické dopravy ve SO ORP Litovel 

V  rámci  dlouhodobého  koncepčního  záměru Města  Litovel,  kterým  je  zajistit  pro  chodce  a  cyklisty 

bezpečné propojení  Litovle  se  všemi  jejími místními  částmi  (dále  jen  „m.č.“), probíhají od  roku  2008 

projekční a inženýrské činnosti a řešení majetkoprávních vztahů k vybudování cyklistické stezky z: 

- Litovle do m.č. Tři Dvory 
- m.č.  Rozvadovice  do m.č.  Unčovice  (tento  úsek  bude  navazovat  na  cyklostezku  Chořelice  – 

Rozvadovice) 
- do m.č. Chořelice k městskému hřbitovu. 

Dle Strategického plánu  rozvoje města  je plánováno vybudovat  též cyklostezku  z m.č. Nasobůrky přes 

Haňovice do m.č. Nová Ves a její pokračování do m.č. Savín. 



67 

3.6.1.4 Železniční doprava 
 

Nejvytíženější železniční trasou ve SO ORP Litovel je bezesporu trať č. 270 (Přerov – Olomouc –) Střeň – 

Červenka  (–  Česká  Třebová  – Praha). Patří  k  prvním  železnicím u nás  (již  v  roce 1845  zajistila přímé 

železniční  spojení Vídně a Prahy) a  i v současnosti  si  zachovává významnou úlohu v rámci evropského 

železničního systému, v národním kontextu  je součástí odbočné větve  II. tranzitního koridoru. Je v celé 

délce dvojkolejná  a  elektrifikovaná  stejnosměrným napětím 3  kV. V letech 2003  až 2005  (Olomouc  – 

Červenka)  a  následně  2005  až  2008  (úsek  Červenka  –  Zábřeh  na Moravě)  byla  provedena  celková 

modernizace, díky  které mohlo být  v celé délce dosaženo provozní  rychlosti  až 160  km/h pro osobní 

a 120 km/h pro nákladní provoz a také navýšena kapacita trati ze 116 vlaků na 150 za 24 hodin každým 

směrem. 

Další železniční tratě jsou zařazeny do kategorie celostátních tratí: 

- Červenka – Litovel předměstí – Senice na Hané (‐ Prostějov) jako č. 273, 
- Senice na Hané (– Olomouc)  jako č. 275. 

Tyto úseky byly stavěny výrazně později jako místní dráhy, nejprve v roce 1883 trať Olomouc – Senice na 

Hané  –  Prostějov,  posléze  odbočka  z dnešní  žst.  Červenka  do  žst.  Litovel  předměstí  v roce  1886. 

Následný  propojovací  úsek mezi  Litovlí  předměstím  a  Senicí  na  Hané  byl  zprovozněn  až  jako  jeden 

z posledních na dnešním území ČR, v roce 1914. Ve stanici Litovel navazuje na trať 273 ještě regionální 

dráha  č. 274 mezi Litovlí předměstím a obcí Mladeč. Provoz na  trati byl zahájen v  roce 1914, od  roku 

1998  do  roku  2006  byla  trať  bez  osobní  dopravy. V současnosti  na  ní  probíhá  sezónní  provoz  pouze 

v letním období. Na  tratích  zůstala  zachována  slabá nákladní doprava. V žst.  Litovel  je  stále v provozu 

vlečka  do  sladovny  a  cukrovaru  a  v Litovli  předměstí  fungují  vlečky MJM‐hnojiva  a  uhelných  skladů. 

Příležitostná  nakládka  probíhá  dále  v žst. Mladeč,  ostatní  stanice  a  nákladiště  jsou mimo  pravidelný 

provoz. 

Tabulka č. 3.6.3: Dopravny na síti drah SŽDC, s. o. v obvodu ORP Litovel  

Trať  Název  Druh 
Pěší  vzdálenost  do 
středu sídla (km) 

Pěší  vzdálenost 
k okraji zástavby (km) 

270,273  Červenka  žst  0,9  0,0 

270  Střeň  z  0,5  0,2 

273  Litovel  d3  1,5#  0,3 

273  Litovel město  z  0,4  0,0 

273,274  Litovel předměstí  žst  1,0#  0,1 

273  Myslechovice  nz  0,5  0,1 

273  Cholina  z  0,8  0,0 

273  Odrlice  z  0,7  0,9 

273  Senice na Hané zastávka  z  1,2#  0,3 

273,275  Senice na Hané  žst  1,4#  0,6 

274  Chudobín  nz  1,0$  0,7 

274  Mladeč jeskyně  z  0,7$  0,1 

274  Mladeč  d3  1,6#$  1,0 

Zdroj: KJŘ ČD 2009/10, mapové podklady ÚAP 

Pozn.: žst = železniční stanice, z = zastávka  ,  nz  =  nákladiště  se  zastávkou,  d3  =  dopravna  na  trati  s dirigovaným 
provozem 
# ... dopravna slouží pouze pro obsluhu části obce, na jejímž území se nachází více dopraven 
$ ... dopravna slouží pouze sezónně od 29.5. do 26.9. 
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Rozvoj železniční sítě na území SO ORP Litovel 

Situace  v oblasti  železniční  dopravy  je  v řešeném  území  v zásadě  stabilizovaná.  V  rámci  ZUR  OK  je 

uveden pouze rozvojový záměr na elektrizaci tratě č.275 Prostějov – Kostelec na Hané – Olomouc. Dále 

je nutné podnikat všechny kroky proti zrušení turistického provozu na trati 274  (znamenalo by snížení 

rekreačního potenciálu obce Mladeč a jejího okolí). 

Obrázek č. 3.6.3: Železniční síť v SO ORP Litovel 

 

Zdroj: podklady UAP, zpracování CDV 

3.6.1.5 Letecká a vodní doprava 
 

Na území  SO ORP  Litovel  se nenachází  žádné  veřejné  letiště pro  vnitrostátní  ani mezistátní dopravu. 

Severovýchodně od Litovle (již mimo SO ORP) se nachází neveřejná plocha pro ultralehká letadla ‐ letiště 

Dětřichov  Oáza.  Negativní  vliv  leteckých  staveb  nacházejících  se  mimo  území  SO  ORP  na  hygienu 

životního  prostředí  (hluková  zátěž)  není  předpokládán. Na  území  obcí  Bouzov,  Bílá  Lhota,  Červenka, 

Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Slavětín a Střeň je 

podle územně analytickcýh podkladů vyhlášeno ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru. 

Ochranné pásmo  stavby zajišťující  letový provoz  je vyhlášeno na východní  části území obce Senice na 

Hané. 

Do území SO ORP Litovel zasahuje dlouhodobě uvažovaný projekt výstavby kanálu Dunaj‐Odra‐Labe (D‐

O‐L),  který  respektují  také  ZUR OK. Územní  rezerva pro  vodní  cestu D‐O‐L  vymezuje plochy pro  tyto 

stavby s předpokládanou realizací v dlouhodobém horizontu jako území speciálních zájmů, jejichž využití 

nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil požadované budoucí využití. 

3.6.1.6 Integrovaná doprava 
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Systém veřejné dopravy je zařazen do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). 

Dne 1.1.2012 vznikl Koordinátor  Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK)  jako 

příspěvková  organizace Olomouckého  kraje.  Činnost  organizace  vychází  ze  zřizovací  listiny  schválené 

Zastupitelstvem  Olomouckého  kraje  dne  16.  12.  2011.  Hlavním  smyslem  zřízení  této  organizace  je 

centralizace veřejné dopravy a  její globální systémové  řízení z  jednoho místa. Posláním  integrovaného 

dopravního  systému  hromadné  dopravy  osob  je  vytvoření  takového  systému,  který  při  daných 

ekonomických možnostech  uspokojí  optimálním  způsobem  přepravní  potřeby  obyvatel  a  návštěvníků 

daného  regionu,  tzn.  poskytne  dostatečně  kvalitní  a  cenově  přístupnou  nabídku  přepravních  služeb 

potencionálním  zákazníkům,  především  dostupnost  cílů  cest,  a  to  co  možná  nejvíce  efektivním 

způsobem. 

Jak vyplývá z hodnocení zpracovaného pro  indikátor „dopravní dostupnost“, má většina obcí v regionu 

poměrně  dobrou  obsluhu  veřejnou  dopravou  v pracovní  dny.  Ve  dnech  pracovního  volna  a  klidu  je 

zajištění obslužnosti  jednotlivých obcí horší, ale  lze pozorovat zlepšující se  trend  . Nejhorší obslužnost 

veřejnou dopravou mají obce Dubčany a Mladeč.   Obce  lokalizované na železničních tratích (mimo trať 

274)  poskytují  své  služby  po  všechny  dny  v týdnu  a  v dostatečné  intenzitě.  Z  hodnocení  dopravní 

dostupnosti  je dále  zřejmá poměrně  slabá  funkce města Litovle  jakožto centra  regionu,  spádovost  lze 

vypozorovat  spíše  směrem  ke  krajskému městu  Olomouci,  zejména  u  obcí  ve  východní  a  jižní  části 

regionu. 

Obrázek č. 3.6.4: Zóny IDSOK na území SO ORP Litovel a systém linek veřejné dopravy 

 

Zdroj: Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (http://www.kidsok.cz/mapa‐okres‐olomouc.asp) 
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3.6.2 Technická infrastruktura 
 

Kvalita  technické  infrastruktury není významným  faktorem pouze z hlediska statistik, ale  je především 

důležitým kritériem rozvoje území. Tato napojení však musí respektovat územní omezení a požadavky, 

které klade na další rozvoj správního obvodu koncepce udržitelného rozvoje. Cílem je vytvořit podmínky 

pro  zajištění  žádoucí  úrovně  technické  infrastruktury  SO ORP  Litovel. Mezi  technickou  infrastrukturu 

zahrnujeme  především  napojení  regionu  na  rozvod  elektrického  proudu,  úroveň  vodovodních  sítí 

a kanalizace,  odpadového  hospodářství,  plynofikace  a  dostupnost  telekomunikačních  sítí  a  internetu. 

Zvýšené  nároky  konkrétně  na  území  SO  ORP  Litovel  klade  snaha  o  zlepšení  technického  stavu 

vodohospodářské  infrastruktury,  zabezpečení  energetických  potřeb,  zvyšování  využití  obnovitelných 

zdrojů energie. 

Pro hodnocení aktuálního  stavu a možného  rozvoje  technické  infrastruktury na území SO ORP Litovel 

byla využita celá řada analytických a koncepčních materiálů, mezi nimi především Plán rozvoje vodovodů 

a  kanalizací  Olomouckého  kraje  (aktualizace  za  rok  2006),  Malý  lexikon  obcí  ČR  2009,  Územní 

energetická koncepce Olomouckého Kraje 2004, Strategický plán města Litovel a další 

Tabulka č. 3.6.4: Technická vybavenost obcí ORP Litovel 

Obec  vodovod  plyn  kanalizace  ČOV 

Bílá Lhota  Ano  ano  ne  ne 

Bílsko  Ano  ano  ne  ne 

Bouzov  Ano  ne  ne  ne 

Červenka  Ano  ano  ano  ano 

Dubčany  Ano  ne  ano  ano 

Haňovice  Ano  ano  ne  ne 

Cholina  Ano  ano  ne  ne 

Litovel  Ano  ano  ano  ano 

Loučka  Ano  ano  ne  ne 

Luká  Ano  ne  ne  ne 

Měrotín  Ne  ano  ne  ne 

Mladeč  Ano  ano  ano  ano 

Náklo  Ano  ano  ano  ano 

Olbramice  Ano  ano  ne  ne 

Pňovice  Ano  ano  ano  ano 

Senice na Hané  Ano  ano  ano  ano 

Senička  Ano  ano  ne  ne 

Slavětín  Ne  ano  ne  ne 

Střeň  Ano  ne  ano  ano 

Vilémov  Ano  ano  ano  ano 

Celkem  18   16  9  9 

Zdroj: ČSÚ, ÚAP SO Litovel, Malý lexikon obcí ČR 2009, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 

kraje (aktualizace za rok 2006), webové stránky obcí  

Pozn.: U některých obcí není pokrytí kanalizací, ČOV, případně vodovodem zdaleka úplné. Často nebývají napojeny 

na kanalizaci a ČOV některé místní části, nebo i části samotného sídla.V tabulce je uvedena převažující. V některých 

obcích  je  vybudována  kanalizace,  která  je vybudovaná  jako dešťová, provozována  jako  jednotná, ale  ve  většině 

případů nesplňuje požadavky na odvádění splaškových vod. 
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Zásobování elektrickou energií 

V území  se nachází  rozvodna  110  kV  Červenka. Následně pak  vedení  110  kV Hodolany  – Olomouc  – 

Červenka, Červenka – Šternberk, Červenka – Uničov, Červenka – Ráječek, Červenka – Mohelnice. Vedení 

vysokého napětí (35kV) zajišťuje rozvod elektrické energie do všech obcí. Vedení nízkého napětí zajišťuje 

dílčí  vedení  v  obcích.  S výjimkou  centrální  části města  Litovle  je  naprostá  většina  vedení  venkovního 

provedení,  převážně  na  betonových  sloupech.  Přenosová  kapacita  vedení  i transformačních  stanic  je 

z hlediska rozvoje území dostatečná.  

V řešeném  území  se  nenachází  žádný  velký  zdroj  elektrické  energie.  Celkový  instalovaný  výkon  je 

5,7 MW,  z velké  části  realizovaný  na  území města  Litovle.  Jednak  jde  o  sdruženou  výrobu  elektrické 

energie a  tepla,  část výkonu  tvoří  také  fotovoltaické  instalace  (velká FVE o výkonu 0,83 MW)   a  jedna 

menší doplněné o několik domovních instalací) a malé vodní elektrárny. Větrná energie se na území SO 

ORP Litovel neuplatňuje, neboť zde nejsou vhodné přírodní podmínky. 

Tabulka č. 3.6.5: Zdroje elektrické energie ve SO ORP Litovel dle typu a instalovaného výkonu v MW 

  Typ 

Obec  fotovoltaický  kogenerace parní  plynový a spalovací Vodní  Celkem 

Bouzov          0,04  0,04 

Cholina  0,01          0,01 

Litovel  1,15  0,25  2,50  1,00  0,58  5,48 

Mladeč          0,09  0,09 

Pňovice          0,05  0,05 

Střeň  0,01          0,01 

Vilémov  0,02          0,02 

Celkem  1,19  0,25  2,50  1,00  0,76  5,69 

Zdroj: Přehled udělených licencí ERU (http://licence.eru.cz)  

Pozn: V tabulce  jsou  uvedeny  všechny  zdroje  elektrické  energie  určené  pro  připojení  do  veřejné  rozvodné  sítě 

s platnou  licencí  ke  dni 10.10.2010.  U  každého  zdroje  je  uváděn  instalovaný  výkon,  což  však  nevypovídá 

o celkovém množství dodávané energie, neboť ne všechny zdroje dodávají proud nepřetržitě (fotovoltaika, větrné 

apod.). 

Mezi  navrhované  projekty  na  rozvoj  elektrické  rozvodné  sítě  patří  výstavba  rekonstrukce  a  zvýšení 

kapacity stávajícího vedení 110 kV Červenka – Hodolany a Červenka ‐ Šternberk. 
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Obrázek č. 3.6.5: Elektrická rozvodná síť ve SO ORP Litovel 

 

Zdroj: podklady UAP 2016 

3.6.2.1 Zásobování plynem a teplem 
 

Z nadmístního hlediska jsou v ORP Litovel zapracovány tyto záměry ze ZUR: 

 vymezení trasy VTL plynovodu  DN 200 Senice – Unčovice 

 vymezení trasy STL plynovodu u Litovle 

Většina  obcí  v  řešeném  regionu  je  již  plynofikována,  zásobování  plynem  tak  lze  hodnotit  jako  dobré 

s výjimkou obcí Bouzov, Dubčany, Luká a Střeň, kde dosud plynofikace neproběhla. U obci Bouzov nelze 

její  provedení  očekávat,  a  ani  by  nebylo  ekonomicky  přijatelné,  neboť  v  ní  byl  v  uplynulých  letech 

vybudována  systém  centrálního  zásobování  teplem  z  kotelny  na  biomasu.  U  ostatních  obcí  se 

nepředpokládá z důvodu ekonomické výtěžnosti (chybí zájem odběratelů). 

Ve  SO ORP  Litovel  je provozováno  centrální  zásobování  teplem  (CZT)  ve dvou obcích.  Jde především 

o město  Litovel,  kde  zajišťuje  provoz  systému  CZT Městská  teplárenská  společnost,  a.s.,  vlastnící  dva 

velké zdroje (teplárny Uničovská a Vítězná) a  řadu domovních kotelen. Obecní systém CZT byl spuštěn 

v obci  Bouzov.  Kotelna  na  biomasu  je  umístěna  na  místě  původní  kotelny  v  areálu  zemědělského 

družstva. Teplo  je  rozváděno do  celkem 116 objektů  tepelnou  sítí o délce 5,2 km. Vedle  soukromých 

odběratelů  je  vytápěn  obecní  úřad,  škola,  školka  a  zdravotní  středisko.  Spaluje  se  především  šťovík, 

sláma  a  seno  od  zemědělského  družstva.  Využívat  lze  i  odpady  z  okolních  dřevozpracujících  firem 

(paletárna Bílá Lhota, pila Kozov, parketárna Loštice). 
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Obrázek č. 3.6.6: Rozvod plynu a CZT ve SO ORP Litovel 

 

Zdroj: podklady UAP 2016, 

3.6.2.2 Zásobování vodou a odkanalizování 
 

Zásobování vodou 

Z nadmístního  hlediska  jsou  v ORP  Litovel  zapracovány  tyto  záměry  zpracované  v územní  studii  VP1 

a VP4: 

 VP1 Návrh vodovodu – napojení vodních zdrojů Leština, Hrabová, Zvole a Lukavice na úpravnu 
vody Dubicko a propojení úpravny vody se skupinovým vodovodem Litovel 

 VP4  Územní  rezerva  –  koridor  pro  vodovodní  přivaděč  Hanušovice  – Moravičany  přivádějící 
pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do Litovle 

Situace v oblasti zásobování vodou  je poměrně dobrá, většina obcí  je napojena na skupinový vodovod 

Olomouc,  veřejné  zásobování  vodou  úplně  chybí  pouze  v  obcích Měrotín  a  Slavětín,  jen  částečně  je 

zásobován Bouzov,  kde  je  sice  vodovodem pokryta  vlastní obec,  ale mnohé  z místních  částí doposud 

vodovod  nemají.  V obci Měrotín  je  zpracována  projektová  dokumentace  pro  zásobování  obce,  obec 

Slavětín, dle PRVK, bude napojena na vodovod Pomoraví. Místní části Bouzova budou řešeny dle PRVK 

samostatnými lokálními systémy nebo napojením na veřejný vodovod v Bouzově.  

Stávající koncepce zásobování pitnou vodou v řešeném území je vyhovující a měla by být zachována i do 

budoucna.  
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Odkanalizování 

V rámci ORP Litovel jsou vybudovány kanalizační systémy (kanalizace a čistírna odpadních vod) v těchto 

sídlech: 

Litovel, Červenka, Dubčany, Mladeč, Náklo, Pňovice, Senice na Hané, Střeň a Vilémov. 

Sídla  Bílá  Lhota,  Bouzov,  Haňovice,  Cholina,  Luká,  Měrotín,  Olbramice  a  Senička  mají  zpracované 

dokumentace pro odkanalizování a likvidaci odpadních vod na úrovni studie, dokumentace k územnímu 

řízení (vydaná územní rozhodnutí) a dokumentace ke stavebnímu povolení (vydané stavební povolení). 

Realizace těchto záměrů je pak odvislá od získání finančních prostředků. Ve většině případů je navržena 

nová kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, u Haňovic je uvažováno s přečerpáváním odpadních 

vod na ČOV Litovel. 

Obce Bílsko, Loučka a Slavětín odkanalizování a likvidaci odpadních vod nepřipravují. Podle Plánu rozvoje 

vodovodů  a  kanalizací  Olomouckého  kraje  je  uvažováno  v návrhovém  období  (r.  2015)  s lokálním 

odkanalizováním a likvidací (domovní čistírny, žumpy) a výhledově pak s kanalizací zakončenou čistírnou 

odpadních vod. 

Protipovodňová opatření 

V ZUR OK je navrženo protipovodňové opatření dotýkající se ORP Litovel: 

V8 ‐ Západní a severní ohrázování Litovle. 

Obrázek č. 3.6.7: Systém zásobování vodou ve SO ORP Litovel 

 

Zdroj: podklady UAP 2016 
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Obrázek č. 3.6.8: Odkanalizování ve SO ORP Litovel 

 

Zdroj: podklady UAP 2016 

3.6.2.3 Informační a komunikační technologie 
 

V oblasti  telekomunikací  je důležité  zajistit ochranu  radioreléových  spojů, pro  jejichž provoz  je nutné 

zajistit přímou viditelnost spolupracujících stanic. Proto jsou tyto stanice umisťovány zejména na terénní 

dominanty (nejvyšší kóty v terénu). Ochrana těchto spojů je prováděna vyhlašováním ochranných pásem 

procházejících  paprsků  a  kruhových  ochranných  pásem  kolem  spojových  objektů  v  poloměru  500 m, 

které mají za úkol zabránit stínění a rušení těchto spojů. Na území SO ORP Litovel se žádný takový vysílač 

nenachází.  

Nad  řešeným územím ORP Litovel procházejí paprsky  radioreléových  tras převážně ve správě Českých 

radiokomunikací  a.s  ‐  ochrana  paprsku  přichází  v  úvahu  pouze  v  případě  extrémně  vysokých  staveb, 

např. větrných elektráren, situovaných ve vzdálenosti do 200 m od osy paprsku. V těchto případech  je 

nezbytně nutné předkládat záměry takových staveb k posouzení provozovateli. 

Dále  řešeným  územím  procházejí  trasy  optických  kabelů  a  kabelové  rozvody  televizní  sítě.  Příjem 

televizního a rozhlasového signálu je možný z několika zdrojů (televizní vysílače, satelity). 

Na území  se nacházejí zařízení mobilních operátorů – Telefónica O2, T mobile, Vodafone. Území není 

plně pokryto mobilním signálem. 

Rovněž je v řešeném území dostupný internet. 
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Další  rozvoj  je  v ZUR  definován  obecně  stanovením  podmínek,  které  je  nutné  pro  zabezpečení 

elektronických komunikací respektovat: 

- stávající  elektronické  komunikační  zařízení  a  liniové  stavby  komunikační  infrastruktury 
nadmístního významu; 

- stávající rádiové zařízení a rádiové směrové spoje; 
- stávající radiokomunikační objekty televizních a rozhlasových vysílačů a televizních převáděčů; 
- při výstavbě objektů a anténních stožáru veřejných radiokomunikačních sítí, zejména v horských 

oblastech a chráněných krajinných oblastech vyžadovat koordinaci všech operátorů a povolovat 
pouze jednu stavbu společnou pro všechny operátory 

 

3.6.3 Indikátory 
 

Dopravní infrastruktura 
 
Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti je jedním z klíčových požadavků na udržitelný rozvoj venkovských 

regionů. Pokrývají se tím požadavky na mobilitu osob, které nemohou nebo nechtějí vlastnit soukromý 

osobní  automobil,  zároveň  se  tím  dává  možnost  alternativní  dopravy  vůči  environmentálně 

nejškodlivější individuální automobilové dopravě. Nebude‐li nabídka veřejné dopravy (bez ohledu na to 

zda  jde o vlak či autobus) dostatečně široká po celé období včetně dnů pracovního volna a klidu, bude 

nuceně narůstat počet automobilů, intenzita dopravy a všechny negativní jevy s tím spojené. 

Pro  zhodnocení  dopravní  oblužnosti  obcí  byl  zvolen  indikátor  počet  spojů  veřejné  dopravy  na  1000 
obyvatel.  Pro  každou  obec  byl  zjištěn  počet  autobusových  a  vlakových  spojů  obsluhujících  obec  za 
typický pracovní den (k 5.9.2016) a vztažen k počtu obyvatel za rok 2015. 
 
Hodnocení indikátoru počet spojů veřejné dopravy na 1000 obyvatel: 
 
‐2  pod 30 spojů/1000 obyv. 
‐1  31‐60 spojů/1000 obyv. 
0  61‐90 spojů/1000 obyv. 
1  91‐120 spojů/1000 obyv. 
2  nad 121 spojů/1000 obyv. 
 
Tab.3.6.6: Počet spojů veřejné dopravy pro typický pracovní den v obcích SO ORP Litovel 

obec 
počet spojů  počet spojů na 

1000 obyvatel 
hodnocení 
indikátoru Autobus  vlak  celkem 

Bílá Lhota  52  ‐  52  46  ‐1 

Bílsko  44  ‐  44  195  2 

Bouzov  26  ‐  26  17  ‐2 

Červenka  39  71  110  77  0 

Dubčany  10  24  34  147  2 

Haňovice  25  24  49  110  1 

Cholina  21  24  45  61  0 

Litovel  151  39  190  19  ‐2 

Loučka  17  ‐  17  82  0 

Luká  36  ‐  36  43  ‐1 

Měrotín  16  ‐  16  59  ‐1 
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obec 
počet spojů  počet spojů na 

1000 obyvatel 
hodnocení 
indikátoru Autobus  vlak  celkem 

Mladeč  48  ‐  48  64  0 

Náklo  70  ‐  70  46  ‐1 

Olbramice  18  ‐  18  81  0 

Pňovice  42  ‐  42  46  ‐1 

Senice na Hané  30  44  74  41  ‐1 

Senička  31  ‐  31  90  0 

Slavětín  28  ‐  28  131  2 

Střeň  9  34  43  71  0 

Vilémov  38  ‐  38  88  0 

Zdroj: IDOS, ČSÚ, 2016 

Pozn.: Haňovice ‐ započítány spoje z vlakové zastávky Myslechovice 
Dubčany ‐ započítány spoje z vlakové zastávky Odrlice 
U  obcí  Bílá  Lhota,  Červenka,  Haňovice, Mladeč  a  Náklo  počítány  spoje  ze  dvou  autobusových  zastávek  (obě 
v docházkové vzdálenosti pod 1 km od středu obce) 

 
Nejlepší hodnoty indikátoru vykazují obce Bílsko, Dubčany a Slavětín.  Všechny zmíněné obce mají počet 
obyvatel mezi 210 až 235 a celkový počet spojů v absolutních hodnotách výrazně převyšuje počet spojů 
v ostatních  více  zalidněných  obcích. U Dubčan  je  vysoká  hodnota  dána  přítomností  vlakové  zastávky 
Ordlice. Nejnižší hodnotu indikátoru mají obce Bouzov a Litovel, kde je počet spojů vzhledem k velikosti 
obce nízký. 
 
Technická infrastruktura 
 

Hodnocení indikátoru technické infrastruktury: 

2  obec má kanalizaci s ČOV, plyn 

1  obec má kanalizaci s ČOV, nemá plyn 

0  obec nemá kanalizaci, ale má alespoň plyn 

‐1  obec má jenom vodovod  

‐2  obec nemá ani vodovod 

Hodnocení vychází z předpokladu, že by prakticky všechny odpadní vody měly být před vypuštěním do 

vodotečí vyčištěny, čímž je minimalizován jak dopad na hygienickou situaci v obci, tak  i na celkový stav 

životního  prostředí  a  to  nejen  v samotné  obci,  ale  všude  dál  po  toku  dané  vodoteče.  Proto  je  při 

hodnocení kladen největší důraz na existenci kanalizace  s čistírnou odpadních vod. Zásobování pitnou 

vodu má zatím na většině území ČR  indiferentní vliv, byť se  již v některých oblastech začíná projevovat 

nedostatek vody, který se bude v souvislosti s očekávaným oteplováním prohlubovat. Plynofikace obcí 

přestává  být  významným  ukazatelem  kvality  vybavení  obcí  především  z důvodu  strmého  růstu  ceny 

zemního plynu a k rostoucí závislosti na dodávkách z politicky nestabilních  regionů  (vč. Ruska). Rozvoj 

plynofikace  stagnuje  a  do  budoucna  bude  spíš  lepší  hodnotit  vybavenost  obcí  alternativními  zdroji 

energie – výtopny na biomasu, sluneční a větrné elektrárny apod., které mohou přispívat k udržitelnému 

rozvoji obce i regionu víc než plynofikace. 

Tabulka č. 3.6.7: Hodnocení indikátoru technické infrastruktury 

Obec  vodovod  plyn  kanalizace  ČOV 
Hodnocení 

indikátoru 

Bílá Lhota  Ano  ano  ano  ne  1 
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Obec  vodovod  plyn  kanalizace  ČOV 
Hodnocení 

indikátoru 

Bílsko  Ano  ano  ne  ne  0 

Bouzov  Ne  ne  ano  ne  ‐1 

Červenka  Ano  ano  ano  ano  2 

Dubčany  Ano  ne  ano  ano  1 

Haňovice  Ano  ano  ne  ne  0 

Cholina  Ano  ano  ne  ne  0 

Litovel  Ano  ano  ano  ano  2 

Loučka  Ano  ano  ne  ne  0 

Luká  Ano  ne  ne  ne  ‐1 

Měrotín  Ne  ano  ne  ne  ‐1 

Mladeč  Ano  ano  ano  ano  2 

Náklo  Ano  ano  ano  ano  2 

Olbramice  Ano  ano  ne  ne  0 

Pňovice  Ano  ano  ano  ano  2 

Senice na Hané  Ano  ano  ano  ano  2 

Senička  Ano  ano  ne  ne  0 

Slavětín  Ne  ano  ne  ne  ‐1 

Střeň  Ano  ne  ano  ano  1 

Vilémov  Ano  ano  ano  ano  2 

SO ORP Litovel  17  16  11  9  ‐‐‐ 

Zdroj: podklady ÚAP 2016, webové stránky obcí 

3.6.4 SWOT analýza 
 

Dopravní a technická infrastruktura 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Relativně  vysoká  hustota  silniční  sítě  na  území 
ORP.  Existence  rychlostní  silnice  zajišťující 
dostupnost krajského města ze sídla ORP a značné 
části území. 

Územní střet silnice R35 se zájmy ochrany přírody 
– CHKO Litovelské Pomoraví 

Existence  celostátních  železničních  tratí  včetně 
napojení na železniční tranzitní koridor. 

Absence obchvatů měst a obcí na silnicích II. třídy, 
vč. Litovle 

Postupná  realizace  ucelené  koncepce 
rekonstrukce a modernizace silniční sítě na úrovni 
kraje. 

Obsluha  železniční  dopravou  je  zajištěna  pouze 
pro  část  území,  na  jihu  a  západě  není  dostupná 
vůbec 

Rozložení silniční sítě umožňující relativně dobrou 
dostupnost sídla SO ORP Litovel. 

Chybějící  systémy  odkanalizování  a  likvidace 
odpadních vod u 65 % obcí 
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Většina  obcí  je  napojena  na  skupinový  vodovod 
Olomouc, vysoká úroveň zásobování plynem 

Málo obcí prozatím dostatečně čistí odpadní vody 

Potenciál  území pro  využití obnovitelného  zdroje 
energie – biomasy. 

 

Vysoká  projekční  připravenost  obcí  na 
odkanalizování a likvidaci odpadních vod 

 

Nově zrekonstruované silnice v obcích.   

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Modernizace rychlostní silnice R35. Homogenizace 
silnice  II/449  včetně  vybudování  přeložek 
a obchvatů 

Odkládání  realizace  optimalizace  páteřních 
komunikací R35 a  II/449, růst dopravního zatížení 
měst/obcí s dopady na životní prostředí. 

Zkvalitnění  železniční  přepravy  elektrizací  tratě 
č.275. 

Zanedbávání  rozvoje a údržby silnic  II. a  III.třídy  ‐ 
zhoršování jejich technických parametrů silnic  

Poloha území SO ORP Litovel na odbočné větvi  II. 
tranzitního železničního koridoru. 

Růst  intenzity  dopravy  na  stávajících  (kapacitně 
i technicky  nevyhovujících)  silnicích  –  riziko  růstu 
počtu  dopravních  nehod  i  environmentálních 
dopadů. 

Využití železniční trati Litovel – Mladeč pro rozvoj 
cestovního ruchu 

Snahy  SŽDC o  zrušení  železniční  trati mezi  Litovlí 
a Mladčí 

Rozšiřování  stávající  kapacity  odstavných  stání 
s pozitivními  důsledky  na  fungování  dopravy  ve 
městech/obcích. 

Zvyšování  zátěže  a  znečištění  životního  prostředí 
v důsledku  nižšího  rozvoje  úrovně  odvedení 
a čištění odpadních vod 

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

Umisťování  rozsáhlých  fotovoltaických  elektráren 
v krajině 

Propojení  skupinového  vodovodu  Mohelnice  na 
skupinový  vodovod  Olomoucko,  podskupina 
Litovel 

 

Rozšiřování  využití  obnovitelných  zdrojů  pro 
zajištění centrálního vytápění ‐ biomasa 

 

Využití prostředků z fondů EU na spolufinancování 
dopravní a technické infrastruktury. 

 

 

3.6.5 Problémy k řešení  
 

Dopravní infrastruktura 

 Dostavba  komunikace  R35  do  stávajících  normových  parametrů  (obce  Bílá  Lhota,  Mladeč, 
Litovel, Haňovice, Náklo) 

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

 Odstraňování  dopravních  závad  na  silnicích  místního  významu  méně  náročnými  přeložkami 
a úpravami (celé území SO ORP) 

 Přijaté Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (2008, včetně aktualizace č. 1 z roku 2011) 
ukládají  obcím  na  území  OK,  vč.  SO  ORP  Litovel,  v  rámci  územních  plánu  vymezit  plochy 
a koridory veřejné  infrastruktury zejména ve vztahu ke  stavu a očekávanému  rozvoji dopravní 
obslužnosti území (celé území SO ORP) 
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 V  návaznosti  na  vymezení  rozvojové  oblasti  regionálního  významu  RO  4  Uničov‐Litovel  řešit 
územní souvislosti dopravních vazeb Litovle na R35 při minimalizaci dopadů na životní prostředí. 
(obec Červenka a město Litovel) 

 V souladu s vymezením v rámci ZÚR OK: 
o akceptovat  tah  základní  komunikační  sítě  mezinárodního  a  celostátního  významu 

rychlostní silnice R35  (Hradec Králové) – Mohelnice – Olomouc – Lipník n.B. (obce Bílá 
Lhota, Mladeč, Litovel, Haňovice, Náklo) 

o hájit na území obcí koridor pro návrhy přeložek na nadregionálním tahu tvořeném silnicí 
II/449 Uničov‐Střelice, Červenka, Litovel (obec Červenka, město Litovel) 

o hájit koridor pro vybudování přeložek silnic II/446 a II/447 (obec Pňovice) 

 Vymezit  v  rámci  územních  plánů  jednotlivých  obcí  vhodné  plochy  pro  budování  nových, 
případně  rozšíření  stávajících  ploch  pro  odstavná  stání,  zejména  v oblastech  se  zástavbou 
městského  typu  nebo  v místech  s významnou  rekreační  funkcí  (město  Litovel,  obce Mladeč, 
Bouzov, Bílá Lhota aj.) 

 Respektovat  železniční  síť  tvořenou  na  území  ORP  Litovel,  tvořenou  tratěmi  č.270  (součást 
nadřazeného  kolejového  systému),  ostatními  celostátními  železničními  tratěmi  (č.  273,  275) 
a regionální  tratí  č.274  ve  smyslu  Zásad  územního  rozvoje  Olomouckého  kraje  2008  (město 
Litovel, obce Střeň, Pňovice, Červenka, Mladeč, Haňovice, Cholina, Senice na Hané, Senička) 

 Územně hájit návrh na elektrizaci  tratě  č.275 Prostějov – Kostelec na Hané – Olomouc  (obec 
Senice na Hané) 

 V rámci ÚP jednotlivých obcí vymezit vhodné koridory pro vybudování cyklistických stezek, tam 
kde  je  to  vhodné  pro  pravidelnou  dojížďku  na  krátké  vzdálenosti  do  cca  5  km,  zejména  pro 
propojení jednotlivých místních částí s centrem obce (město Litovel, obec Haňovice aj.) 

 Respektovat územní rezervu pro vodní cestu D‐O‐L jako území speciálních zájmů, jehož stávající 
využití  nesmí  být měněno  způsobem,  který  by  znemožnil  nebo  podstatně  ztížil  požadované 
budoucí využití (obce Pňovice, Bílá Lhota, Bouzov)  

 

Technická infrastruktura 

 dostavba chybějících systémů pro zásobování pitnou vodou (obce Bouzov, Měrotín, Slavětín) 

 propojení skupinového vodovodu Mohelnice na systém Skupinového vodovodu Olomouc (obec 
Bílá Lhota, obec Mladeč a město Litovel) 

 rekonstrukce a dostavba stávajících vodovodních řadů závislosti na požadavky správců a rozvoje 
sídel 

 výstavba splaškové (příp. jednotné) kanalizace se zakončením na ČOV, příp. dostavba stávajících 
systémů.  Přednostně  řešit  obce  ležící  v  CHOPAV  (obec  Bílá  Lhota,  Bílsko,  Bouzov,  Haňovice, 
Cholina,  Loučka,  Luká,  Měrotín,  Olbramice,  Senička,  Slavětín  a  některé  místní  části  města 
Litovel) 

 respektovat záměry dle ZUR OK v oblasti elektroenergetiky : rekonstrukce stávajícího vedení 110 
kV Červenka – Hodolany 

 respektovat záměr výstavby VTL plynovodu DN 200 Senice – Unčovice délky 6 km (obce Senice 
na Hané, Dubčany, Náklo, Litovel) 

 respektovat podmínky  stanovené ZUR OK pro oblast  telekomunikací:  stávající  rádiové  zařízení 
a rádiové směrové spoje; stávající radiokomunikační objekty televizních a rozhlasových vysílačů 
a televizních převáděčů; při výstavbě objektů a anténních stožáru veřejných radiokomunikačních 
sítí,  zejména  v  horských  oblastech  a  chráněných  krajinných  oblastech  vyžadovat  koordinaci 
všech operátorů a povolovat pouze jednu stavbu společnou pro všechny operátory (celé území 
SO ORP) 
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3.7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
 

3.7.1 Demografický vývoj 
 

V Olomouckém kraji žilo k 31.12.2015 634 429 obyvatel. Oproti  roku 1999 se  tak počet obyvatel snížil 

o více jak 7 500 obyvatel. Stejně jako na krajské úrovni, ani na úrovni SO ORP nedošlo k větším změnám 

v počtu obyvatel, i když převažuje pozvolný pokles počtu obyvatel. Výjimkou je SO ORP Šternberk, kde se 

počet obyvatel oproti  roku 1999 zvýšil  téměř o pětinu. Výrazněji populačně ztrátové pak byli  ještě SO 

ORP Konice, Jeseník, Šumperk a Přerov. SO ORP Litovel zaznamenal mírný růst počtu obyvatel, přesto je 

však Litovel se 23 771 obyvateli jedním z nejmenších SO ORP Olomouckého kraje. 

Tabulka č. 3.7.1: Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP OK mezi lety 1999 – 2015 

SO ORP  Rok  Rozdíl mezi lety 1999 a 2015 

  1999  2015  Absolutně  Relativně (%) 

Hranice  35 083 34 338  ‐745  ‐2,2 

Jeseník  42 677 39 261  ‐3 416  ‐8,7 

Konice  11 725 10 824  ‐901  ‐8,3 

Lipník nad Bečvou  15 648 15 286  ‐362  ‐2,4 

Litovel  23 447 23 771  324  1,4 

Mohelnice  18 866 18 393  ‐473  ‐2,6 

Olomouc  159 094 163 813  4 719  2,9 

Prostějov  98 391 97 969  ‐422  ‐0,4 

Přerov  85 936 81 500  ‐4 436  ‐5,4 

Šternberk  20 034 23 639  3 605  15,3 

Šumperk  73 876 69 940  ‐3 936  ‐5,6 

Uničov  23 134 22 532  ‐602  ‐2,7 

Zábřeh  34 105 33 452  ‐653  ‐2,0 

Olomoucký kraj  642 016  634 429  ‐7 587  ‐1,2 

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva 

Následující  grafy  ukazují,  jak  se  počet  obyvatel  SO  ORP  Litovel  vyvíjel  od  roku  1971.  Zatímco  první  

a druhý  graf  ukazují  vývoj  počtu  obyvatel,  třetí  zachycuje  vývoj  hrubých  měr  přirozené  přírůstku, 

migračního salda a celkového přírůstku, které vývoj počtu obyvatel vysvětlují. 



82 

Obrázek č. 3.7.1: Vývoj počtu obyvatel (k 31. 12.) SO ORP Litovel mezi lety 1971 ‐ 2009 

 

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva 

Až do roku 1981 docházelo na území SO ORP Litovel k velmi rychlému růstu počtu obyvatel, především 
v polovině 70. let (hrubá míra celkového přírůstku dosáhla v tomto období až ke 14 ‰) a na počátku 80. 
let  let,  což  odpovídá  tehdejší  propopulační  politice  a  vývoji  v celé  ČR.  Celkový  přírůstek  byl  ovlivněn 
především kladnými migračními saldy. Přirozené přírůstky byly kladné pouze do  roku 1981, od  tohoto 
roku zůstávají záporné, výjimkou jsou roky 2009 a 2014 s kladnými přírůstky. Migrační salda jsou naproti 
tomu v posledním desetiletí kladná (kromě roku 2008  a 2010), a přispívají tak k nárůstu počtu obyvatel 
v posledních  několika  letech.  Ten  však  není  nijak  výrazný,  počet  obyvatel  je  od  roku  1991  poměrně 
stabilní (nárůst o 231 obyvatel k roku 2014). Od roku 2014 je patrný mírný pokles. 
 
Obrázek č. 3.7.2: Vývoj počtu obyvatel (k 31. 12.) SO ORP Litovel mezi lety 2001 ‐ 2015 
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Obrázek č. 3.7.3: Ukazatel demografického vývoje SO ORP Litovel 

-4

-2

0

2

4

6

8

10
P

ro
m

ile

 

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva 

Pozn.: Hrubá míra přirozeného přírůstku hmpp = (NAROZENÍ ‐ ZEMŘELÍ) / ss * 1000. Hrubá míra migračního salda 

hmms = (PŘISTĚHOVANÍ ‐ VYSTĚHOVANÍ) / ss * 1000. Hrubá míra celkového přírůstku hmcp = hmpp + hmms. SS je 

střední stav obyvatelstva vypočítaný jako průměr počtu obyvatel k 1.1. a k 31.12. daného roku. 

Nejlidnatějšími obcemi SO ORP Litovel (po Litovli) jsou Senice na Hané, Bouzov a Náklo, které mají více 

než 1 500 obyvatel, dále obce Červenka a Bílá Lhota. Ostatní obce SO ORP mají méně než 1 000 obyvatel, 

přičemž nejmenšími jsou obce Loučka, Bílsko a Dubčany (počet obyvatel v rozmezí cca 200 – 235). 

K největšímu relativnímu nárůstu v počtu obyvatel za období 1999 ‐ 2015 došlo v obci Cholina (15,6 %), 

dále v obcích Olbramice a Střeň. Naopak největší úbytek zaznamenaly obce Měrotín, Vilémov a Mladeč 

(více než 5 % pokles). 

Celkově je ve srovnávaném období zaznamenán nárůst počtu obyvatel o cca 1,4 %, což představuje 324 

obyvatel. 

Tabulka č. 3.7.2: Počet obyvatel a jeho vývoj v obcích SO ORP Litovel mezi lety 1999 ‐ 2015 

Obec 
Rok  Rozdíl mezi r. 1999 a 2015 

1999  2009  2013  2015  Absolutně  Relativně (%)

Bílá Lhota  1119  1118  1124  1130  11  1,0 

Bílsko  211  212  200  226  15  7,1 

Bouzov  1493  1529  1533  1538  45  3,0 

Červenka  1310  1418  1414  1428  118  9,0 

Dubčany  218  213  224  232  14  6,4 

Haňovice  462  462  453  445  ‐17  ‐3,7 

Cholina  633  721  754  732  99  15,6 

Litovel  10137  9990  9898  9879  ‐258  ‐2,5 

Loučka  210  206  203  208  ‐2  ‐1,0 

Luká  775  800  818  844  69  8,9 

Měrotín  297  275  274  270  ‐27  ‐9,1 
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Obec 
Rok  Rozdíl mezi r. 1999 a 2015 

1999  2009  2013  2015  Absolutně  Relativně (%)

Mladeč  799  766  761  751  ‐48  ‐6,0 

Náklo  1378  1514  1526  1538  160  11,6 

Olbramice  192  212  222  221  29  15,1 

Pňovice  844  858  918  921  77  9,1 

Senice na Hané  1809  1812  1812  1808  ‐1  ‐0,1 

Senička  342  353  349  346  4  1,2 

Slavětín  197  204  205  214  17  8,6 

Střeň  530  569  610  608  78  14,7 

Vilémov  491  465  450  432  ‐59  ‐12,0 

SO ORP Litovel  23 447  23 697  23 748  23 771  324  1,4 

Zdroj dat: ČSÚ, 2015 

Pro úspěšné hodnocení vývoje počtu obyvatelstva obcí SO ORP Litovel a  jejich rezidenční atraktivity  je 

nutné  rozdělit  vývoj  počtu  obyvatel  do  dvou  složek  ‐  do  jeho  přirozené  složky,  která  je  výsledkem 

procesů  porodnosti  a  úmrtnosti  a  dále migrační  složky.  Právě  druhá  z  nich  se  častěji  používá  jako 

indikátor  pro  určení  atraktivity  dané  lokality  pro  bydlení.  Tato  složka má  také  výraznější  dynamiku 

a geograficky je mnohem více variabilní. Často má migrační složka výrazně selektivní tendenci, co se týče 

především věkových a vzdělanostních charakteristik migrantů. 
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3.7.2 Věková struktura 
V následujících  tabulkách,  které  se  věnují  věkové  struktuře  obyvatel  OK  a  SO  ORP  Litovel,  je  pro 
jednotlivé SO ORP a obce vypočten tzv. index stáří. Jedná se ukazatel, který vyjadřuje, kolik osob ve věku 
65 a více let připadá na 100 obyvatel ve věku 0‐14 let. V tabulkách je tento ukazatel uveden v posledním 
sloupci. 
Populačně „nejstarším“ SO ORP v Olomouckém kraji jsou SO ORP Přerov a Konice, kde je index stáří nad 

135 %. Naopak nejnižší  index stáří vykazují SO ORP Hranice a Olomouc. V SO ORP Litovel  je počet  lidí 

v postproduktivním  věku mírně  vyšší než počet obyvatel  v předproduktivním  věku,  avšak oproti  roku 

2009 se index stáří zvýšil o 14,3 % a takový vývoj bude zřejmě pokračovat. Také v Olomouckém kraji jako 

celku  se  zvýšil  index  stáří  z 109,4  %  v  roce  2009  na  123,9  %,  což  poukazuje  na  pokračující  proces 

demografického stárnutí nejen populace Olomouckého kraje, ale i celé České republiky. Blíže viz tabulka. 

Tabulka č. 3.7.3: Věková struktura SO ORP OK k 31.12.2015 

SO ORP  Index stáří (%)  SO ORP  Index stáří (%) 

 Hranice  116,3  Prostějov  122,9 

 Jeseník  134,7  Přerov  142,0 

 Konice  145,2  Šternberk  116,6 

 Lipník nad Bečvou  114,6  Šumperk  130,5 

 Litovel  122,2  Uničov  126,3 

 Mohelnice  130,2  Zábřeh  121,8 

 Olomouc  113,5 Olomoucký kraj  123,9 

Zdroj dat: ČSÚ, 2015 

Na 100 obyvatel ve věku 0‐14 v SO ORP  tedy připadá 122 osob nad 65  let. V SO ORP  je 15,2 % dětí, 
66,2 % obyvatel v produktivním a 18,6 % obyvatel v postproduktivním věku. 
 
Tabulka č. 3.7.4: Věková struktura obcí SO ORP Litovel k 31.12.2015 

Obec 
Věková skupina (k 31.12.2015)  Index stáří 

<= 14  15 ‐ 64 let  65 +  2013  2014  2015 

Bílá Lhota  14,2  65,9 225 140,0 138,7  140,6

Bílsko  19,5  64,6 36 69,2 87,5  81,8

Bouzov  13,8  67,6 286 142,4 139,4  134,3

Červenka  16,2  65,7 259 114,7 118,5  112,1

Dubčany  19,4  69,0 27 65,8 60,5  60,0

Haňovice  12,1  68,5 86 156,4 148,3  159,3

Cholina  16,3  63,4 149 101,6 107,6  125,2

Litovel  14,7  66,1 1892 124,8 128,1  129,9

Loučka  10,1  67,3 47 214,3 242,1  223,8

Luká  14,6  64,9 173 147,8 139,8  140,7

Měrotín  15,9  65,9 49 139,0 126,8  114,0

Mladeč  13,7  69,0 130 116,5 129,2  126,2

Náklo  18,5  64,2 266 89,5 94,4  93,7

Olbramice  11,8  71,0 38 126,7 146,2  146,2

Pňovice  17,6  69,3 121 79,9 79,7  74,7

Senice na Hané  14,2  66,6 346 130,0 132,3  134,6

Senička  16,5  66,5 59 103,5 101,8  103,5

Slavětín  22,4  60,3 37 102,6 73,5  77,1

Střeň  17,6  65,5 103 87,7 89,4  96,3

Vilémov  13,2  67,4 84 139,3 157,1  147,4

SO ORP Litovel  14,2  65,9 225 119,5 121,7  122,2
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Zdroj dat: ČSÚ, 2015 

Nejvyšší  index  stáří má  populace  obce  Loučka  (223,8),  těsně  za  ní  je  obec  Haňovice.  Nejnižší  index 
vykazuje obec Dubčany (60,0). Obcí s převahou postproduktivní složky je většina – celkem 15. K pozitivní 
změně  od  roku  2013  došlo  v 7  obcích,  největší  snížení  indexu  stáří  nastalo  v obci  Slavětín  (z mírně 
nepříznivých 102,6 na příznivých 77,1) a Měrotín. Naopak největší nárůst zaznamenala obec Cholina (ze 
101,6 na 125,2). 
 
Tabulka č. 3.7.5: Vývoj počtu obyvatel a věková struktura v SO ORP Litovel k 2008 ‐ 2015 

Sledovaný jev  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Počet obyvatel  23 627  23 697  23 653  23 688  23 727  23 748  23 804  23 771 

Podíl obyvatel ve věku 0 ‐ 14 
let  na  celkovém  počtu 
obyvatel (%) 

14.2  14.4  14.4  14.6  14.6  14.7  14,9  15,2 

Počet obyvatel ve věku 0 ‐ 14 
let 

3 353  3 410  3 405  3 458  3 462  3 502  3 551  3 610 

Podíl obyvatel ve věku 65 let 
a  více  na  celkovém  počtu 
obyvatel (%) 

15.2  15.5  15.9  16.5  17.1  17.6  18,2  18,6 

Počet obyvatel ve věku 65 let 
a více 

3 587  3 679  3 765  3 906  4 064  4 186  4 323  4413 

Zdroj dat: ČSÚ, 2008‐2015 

3.7.3 Vzdělanostní struktura 
 

Hodnocení  vzdělanostní  struktury  obyvatelstva  vychází  z dat  Sčítání  lidů,  domů  a  bytů  (SLDB)  2011. 
Obecným trendem je růst vzdělanosti populace České republiky, tedy i na Litovelsku. Avšak obyvatelstvo 
s vyšším dosaženým vzděláním má tendenci se koncentrovat do měst (jak v rámci správního obvodu, tak 
i mimo něj), a to na úkor venkovských oblastí (s výjimkou suburbánních venkovských oblastí). V SO ORP 
Litovel má 39,2 % obyvatel středoškolské vzdělání včetně vyučení bez maturity (v Měrotíně 52,4 %), 25,6 
% středoškolské vzdělání s maturitou (v Litovli 27,6 %), 19,7 % základní vzdělání (ve Slavětíně 24,9 %) a 
8,5 % vysokoškolské vzdělání (v Bouzově 10,5 %). Oproti roku 2001 se snížil podíl obyvatel se základním 
vzděláním  (včetně neukončeného a bez  vzdělání)  a  se  středoškolským bez maturity. Naopak  se  zvýšil 
podíl  obyvatel  s vysokoškolským  vzděláním  (včetně  vyššího  odborného).  Podíl  obyvatel  se 
středoškolským  vzděláním  s maturitou  zůstal  nezměněn.  Blíže  vzdělanostní  strukturu  SO  ORP  podle 
jednotlivých obcí popisuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 3.7.6: Vzdělanostní struktura obcí v SO ORP Litovel v roce 2011 (v % k obyv. ve věku 15+) 

obec 
bez 

vzdělání 

základní 
včetně 

neukonče‐
ného 

střední 
včetně 
vyučení  
 bez 

maturity 

úplné 
střední 
vzdělání 

s maturitou

vyšší 
odborné 
vzdělání 

nástavbové 
vzdělání 

vysokoškol‐
ské 

vzdělání 
včetně 
vědecké 
výchovy 

Bílá Lhota   0,3  23,7  42,9  19,7  0,7  2,9  7,3 

Bílsko   0,5  12,0  33,7  24,5  1,6  2,7  7,6 

Bouzov   0,2  20,4  39,7  25,0  0,5  1,2  10,5 

Červenka   0,2  20,9  37,2  28,2  1,2  2,6  8,3 

Dubčany   0,6  22,3  37,4  27,4  1,1  2,2  6,1 

Haňovice   0,5  19,8  47,1  24,1  1,0  1,5  4,5 

Cholina   0,5  18,5  39,7  26,0  0,7  2,5  9,2 

Litovel   0,4  17,9  37,4  27,6  1,2  2,9  9,7 

Loučka   ‐  24,5  40,9  23,9  ‐  0,6  7,5 

Luká   0,7  23,0  40,4  24,1  0,3  1,9  8,6 

Měrotín   ‐  24,7  52,4  16,3  ‐  1,8  3,5 

Mladeč   0,5  20,3  34,6  20,3  0,6  1,7  5,4 

Náklo   1,0  20,4  38,6  24,6  0,9  2,3  9,0 

Olbramice   ‐  19,7  43,1  22,9  ‐  2,7  8,5 

Pňovice   0,3  23,5  39,4  26,0  0,7  1,5  6,4 

Senice na Hané   0,1  20,4  43,6  24,4  0,9  2,1  6,9 

Senička   0,4  22,2  41,9  25,4  0,4  1,1  7,2 

Slavětín   1,2  24,9  45,0  15,4  1,2  1,2  3,6 

Střeň   ‐  20,2  42,2  25,4  1,1  2,7  6,3 

Vilémov   0,8  20,4  41,9  21,2  2,4  2,2  8,9 

SO ORP Litovel  0,4  19,7  39,2  25,6  1,0  2,4  8,5 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

3.7.4 Uzavřenost a otevřenost obcí 
 

V oblasti  vzdělanosti  i  zaměstnanosti  je  výrazné  postavení  obce  Litovel  v rámci  správního  obvodu, 
směřuje do ní nejvíce dojíždějících. U všech obcí převažuje počet vyjíždějících nad počtem dojíždějících. 
Nejnižší saldo vyjížďky a dojížďky zaměstnanců má obec Bouzov, kam žádní zaměstnanci nedojíždějí a 
počet  vyjíždějících  je  vysoký.  Nejnižší  saldo  vyjížďky  a  dojížďky  studentů  vykazuje  obec  Červenka. 
Naopak příznivějších  (přesto však záporných) hodnot dosahují obce Měrotín co se týče zaměstnanců a 
Slavětín  co  se  týče  studentů.  V absolutních  hodnotách  nejvíce  zaměstnanců  po  Litovli  dojíždí  do 
Červenky  a Senici  na  Hané,  nejvíce  studentů  dojíždí  do  obcí  Litovel,  Senice  na  Hané,  Luká,  Náklo  a 
Pňovice. 



88 

Tabulka č. 3.7.7: Vyjížďka a dojížďka do škol a zaměstnání v obcích SO ORP Litovel 

  vyjíždějící  Dojíždějící 
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Bílá Lhota  254  203  51  10  3  7  ‐200  ‐44 

Bílsko  63  45  18  0  0  0  ‐45  ‐18 

Bouzov  362  270  92  0  0  0  ‐270  ‐92 

Červenka  412  271  141  127  124  3  ‐147  ‐138 

Dubčany  60  44  16  0  0  0  ‐44  ‐16 

Haňovice  157  112  45  15  12  3  ‐100  ‐42 

Cholina  131  95  36  0  0  0  ‐95  ‐36 

Litovel  1640  1151  489  1269  941  328  ‐210  ‐161 

Loučka  43  23  20  0  0  0  ‐23  ‐20 

Luká  161  124  37  24  6  18  ‐118  ‐19 

Měrotín  62  40  22  39  39  0  ‐1  ‐22 

Mladeč  159  100  59  0  0  0  ‐100  ‐59 

Náklo  314  237  77  69  51  18  ‐186  ‐59 

Olbramice  54  31  23  0  0  0  ‐31  ‐23 

Pňovice  224  169  55  22  5  17  ‐164  ‐38 

Senice na 
Hané 

449  321  128  135  109  26  ‐212  ‐102 

Senička  84  53  31  0  0  0  ‐53  ‐31 

Slavětín  44  30  14  0  0  0  ‐30  ‐14 

Střeň  209  163  46  0  0  0  ‐163  ‐46 

Vilémov  106  74  32  0  0  0  ‐74  ‐32 

SO ORP 
Litovel 

4988  3556  1432  1710  1290  413  ‐2266  ‐1019 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Pozn.: mezi dojíždějící do obcí jsou zahrnutí pouze obyvatelé z okresu Olomouc 

Nejvyšší míru vyjížďky zaměstnanců vykazují obce Střeň a Haňovice, nejnižší Litovel a Cholina. Co se týče 

vyjížďky studentů, tak nejvyšší míru vykazuje obec Loučka, nejnižší Bílá Lhota. U dojížďky zaměstnanců je 

míra vysoká v Měrotíně, míra dojížďky studentů je nejvyšší v Litovli. U obcí, kde dosahuje míra vyjížďky 

vysokých  hodnot,  se  zároveň míra  dojížďky  blíží  0 %.  Jedná  se  tak  o  obce,  kde  není  zajištěna  žádná 

vzdělávací funkce a není zde dostatek pracovních příležitostí, studenti musí navštěvovat školy v okolních 

obcích a zaměstnaní pracují rovněž mimo obec. 
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Obrázek č. 3.7.2: Míra vyjížďky a dojížďky zaměstnanců a studentů v obcích SO ORP Litovel 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Pozn.: míra vyjížďky =  (počet vyjíždějících/počet ekonomicky aktivních obyvatel)*100; míra dojížďky = 

(počet dojíždějících/počet ekonomicky aktivních obyvatel)*100 

Tabulka č. 3.7.8: Podíl vyjížďky z obcí ORP do správního centra Litovel 

obec  celkem vyjíždějících 
podíl vyjížďky 

zaměstnanců (%) 
podíl vyjížďky studentů 

(%) 

Bílá Lhota  254  18,1  3,9 

Bílsko  63  7,9  7,9 

Bouzov  362  10,8  5,0 

Červenka  412  27,2  13,1 

Dubčany  60  0,0  0,0 

Haňovice  157  38,9  15,3 

Cholina  131  22,1  10,7 

Loučka  1640  0,0  0,0 

Luká  43  93,0  11,6 

Měrotín  161  6,2  4,3 

Mladeč  62  67,7  48,4 

Náklo  159  20,1  10,7 

Olbramovice  314  0,0  0,0 

Pňovice  54  64,8  7,4 

Senice na Hané  224  15,6  11,2 

Senička  449  0,0  0,0 

Slavětín  84  14,3  ‐ 

Střeň  44  27,3  27,3 

Vilémov  209  3,8  3,3 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Podíl vyjížďky  zaměstnanců a  studentů do  centra  správního obvodu  se  liší obec od obce, v některých 

dosahuje vysokých hodnot, u některých směřují obyvatelé spíše do  jiných obcí. Nejvyšší podíl vyjížďky 

zaměstnanců vykazuje obec Luká, kde do Litovle vyjíždí 93 % obyvatel. Za ní jsou obce Mladeč a Pňovice 

s více než polovinou vyjíždějícími obyvateli. Nejvíce studentů směřuje do Litovle z obce Mladeč (48 %), 

ostatní obce vykazují podstatně nižší podíl. Dubčany,  Loučka, Olbramovice a Senice mají nulový podíl 

vyjížďky jak zaměstnanců, tak studentů, tedy obyvatelé směřují do jiných obcí v ORP či mimo něj. 

3.7.5 Školy a školská zařízení 
 

Mezi  lety 2009 a 2016 nedošlo k významným změnám, co se týče počtu škol a školských zařízení v SO 

ORP Litovel. Ve správním obvodu má stále 65 % obcí mateřskou školu. Pouze v Litovli došlo k navýšení 

počtu mateřských škol ze dvou (+odloučená pracoviště) na 4 (+3 odloučená pracoviště). Počet základních 

škol se navýšil rovněž jen v Litovli. ZŠ se nachází se v 60 % obcí, ve 35 % obcí je ZŠ devítiletá. Ve městě 

Litovel se dále nachází Základní škola prof. V. Vejdovského, což je speciální škola pro zrakově postižené, 

dále  je  zde  Základní  škola,  Dětský  domov  a  Školní  jídelna  Litovel,  kde  probíhá  výuka  ve  speciálních 

třídách. Speciální základní škola při Dětské ozdravovně  je v obci Mladeč‐Vojtěchov,  je zde provozována 

základní i mateřská škola. Ve městě Litovel je jedna základní umělecká škola. V 8 obcích SO ORP Litovel 

není žádné školské zařízení. 

Ve městě Litovel je jedno gymnázium – Gymnázium Jana Opletala (čtyřleté, osmileté) a Střední odborné 

učiliště a střední odborná škola Litovel, které nabízí  tříleté učební obory, maturitní obor a nástavbové 

studium s maturitou. 

Tabulka č. 3.7.9: Školy  a školská zařízení v SO ORP Litovel v roce 2016 

obec 
mateřské 
školy 

základní školy  střední školy 

1.‐5. 
ročník 

1.‐9. ročník  ZUŠ  speciální  SOŠ a SOU  gymnázium

Bílá Lhota  1  0  1  0  0  0  0 

Bílsko  0  0  0  0  0  0  0 

Bouzov  1  0  1  0  0  0  0 

Červenka  1  1  0  0  0  0  0 

Dubčany  0  0  0  0  0  0  0 

Haňovice  1  1*  0  0  0  0  0 

Cholina  1  1*  0  0  0  0  0 

Litovel  4 (+3) 1  3  1  3  1  1 

Loučka  0  0  0  0  0  0  0 

Luká  1  0  1*  0  0  0  0 

Měrotín  0  0  0  0  0  0  0 

Mladeč  0  0  0  0  0  0  0 

Náklo  1  0  1*  0  0  0  0 

Olbramice  0  0  0  0  0  0  0 

Pňovice  1  0  1  0  0  0  0 

Senice na Hané  1  0  1  0  0  0  0 

Senička  0  0  0  0  0  0  0 

Slavětín  1  0  0  0  0  0  0 

Střeň  1  1  0  0  0  0  0 

Vilémov  1  1  0  0  0  0  0 

SO ORP Litovel  16  6  9  1  2  1  1 
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Zdroj: webové stránky obcí, Regionální informační servis RIS, ÚAP 2014 

Pozn.:  existence  škol byla  aktualizována podle webových  stránek obcí  (data  k r. 2016),  existence  ZŠ dle 1.  a 2. 

stupně  byla  aktualizována  dle  Regionálního  informačního  servisu  (data  k r.  2014),  v případě  nesouladu 

s informacemi  z webových  stránek obcí  (žádná ZŠ na RIS) byla existence 1. a 2.  stupně ZŠ převzata  z ÚAP 2014 

(v tabulce označeno *, data k r. 2009), existence speciálních škol byla převzata z ÚAP 2014 

3.7.6 Zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče a ostatní občanská vybavenost 
 

V SO ORP Litovel není nemocnice. Ve městě Litovel  je poliklinika s širokým zastoupením specializací. Je 

zde zastoupeno: praktické lékařství, ambulance pro děti a dorost, urologie, ortopedie, gynekologie, RTG, 

onkologie, neurologie, interní obor, oční, psychiatrie, ORL, diabetologie, revmatologie, logopedie, plicní, 

zubní,  rehabilitace,  laboratoř,  lékařská  služba  ‐  přeprava  nemocných.  Nejbližší  nemocnice  je 

Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Šternberk, sdružené zdravotnické zařízení 

s poliklinikami ve městech Uničov a Litovel (viz výše). Dalším blízkým nemocničním zařízením je Fakultní 

nemocnice Olomouc. 

Lékařská péče pro dospělé je dostupná v 12 obcích. Charita Litovel a charita Šternberk realizuje terénní 

charitní pečovatelské služby  (domácí zdravotnická péče) ve městě Litovel a všech přidružených obcích 

SO ORP Litovel. Služby jsou poskytovány seniorům a osobám se zdravotním postižením. 

Tabulka č. 3.7.10: Občanská vybavenost v obcích SO ORP Litovel k r. 2013 

obec  zdravotnické zařízení  lékarna  pošta  veřejná knihovna 

Bílá Lhota  ano  ne  ne  ano 

Bílsko  ne  ne  ne  ano 

Bouzov  ano  ne  ano  ano 

Červenka  ano  ne  ne  ano 

Dubčany  ne  ne  ne  ano 

Haňovice  ne  ne  ne  ano 

Cholina  ano  ne  ano  ano 

Litovel  ano  ano  ano  ano 

Loučka  ne  ne  ne  ano 

Luká  ano  ne  ne  ano 

Měrotín  ano  ne  ne  ano 

Mladeč  ano  ne  ne  ano 

Náklo  ano  ne  ano  ano 

Olbramice  ne  ne  ne  ano 

Pňovice  ne  ne  ne  ano 

Senice na Hané  ano  ano  ano  ano 

Senička  ne  ne  ne  ano 

Slavětín  ne  ne  ano  ano 

Střeň  ano  ne  ne  ano 

Vilémov  ano  ne  ne  ano 

Zdroj: ČSÚ, 2013 

Zdravotnické  služby  jsou výrazně koncentrovány ve městě  Litovli,  což  jen potvrzuje  jeho  střediskovou 

funkci pro SO ORP Litovel. Jakési podružné centrum pro jižní část správního obvodu tvoří v tomto směru 

obec Senice na Hané. 
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Sociální zařízení v SO ORP Litovel: 

 Litovel  
o Dětský domov s kapacitou 24 míst 
o Pobočka Ústavu sociální péče Nové zámky p.o. s nabídkou rezidenční služby pro muže 

a ženy s mentálním postižením, kapacita 64 míst  
o Pobočka Domovu pro seniory Červenka, kapacita 64 klientů 

 Mladeč  
o Ústav  sociální  péče  –  Nové  Zámky,  p.o.,  cílovou  skupinou  jsou  lidé  od  18  let  věku 

s mentálním postižením, včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad, kteří jsou 
závislí na pomoci jiné fyzické osoby alespoň v I. stupni, kapacita 93 míst (45 míst jen pro 
muže v domovu se zvláštním režimem, 45 míst pro muže a 3 místa pro ženy v domovu 
pro osoby se zdravotním postižením) 

 Červenka  
o Domov  pro  seniory  Červenka  ‐  také  odlehčovací  služby,  kapacita  oddělení  není 

dostatečná, čekací doba na umístění je delší než 1 rok 
o Sociálně  ‐  terapeutické  dílny  ‐  mezi  lety  2008  a  2010  vznikly  rekonstrukcí  objektu 

koupaliště sociálně terapeutické dílny, kde byla vytvořena chráněná pracovní místa pro 
zdravotně postižené ‐ osoby s duševním onemocněním 

 Loučka  
o Respitní  centrum  Mosty  v Lukách  ‐  projekt  občanského  sdružení  Luka,  možnost 

krátkodobých odlehčovacích pobytů pro  rodiny pečující o postižené osoby  či seniory s 
finanční spoluúčastí klienta 

 Bílsko  
o Domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním – pro muže a ženy nad 27 let, 

kapacita 34 míst, funguje od roku 2014 
 

V SO ORP Litovel je několik domů s pečovatelskou službou: 

 Bílá Lhota  
o Pečovatelské služby zajišťuje Pečovatelská služba Olomouc, kapacita 8 bytů 

 Litovel  
o Kapacitu 25 bytů  (29 obyvatel),  kapacita není dostatečná,  čekací doba na umístění  je 

delší než 1 rok 

 Červenka  
o 12 bytů, čekací doba na umístění je delší než 7 let 

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

 Bouzov  
o Dům  pro  seniory  ‐  kapacita  30  bytů,  pečovatelské  služby  si  klienti  musí  zajistit 

individuálně 
 

V Obci Náklo  je vyčleněno 8 bytů pro přestárlé občany, ale nejedná se o byty s pečovatelskou službou, 

obědy a další služby si každý obyvatel musí zajišťovat  individuálně. V obci Cholina je vyčleněno 17 bytů 

pro sociálně slabé občany, přičemž obědy a další služby jsou taktéž zajišťovány nájemníky individuálně. 

Charita Šternberk poskytuje terénní pečovatelskou službu v obcích správního obvodu. 

Obec Mladeč se potýká s problémem podpory sociálně potřebných, v obci Olbramice se zvyšuje počet 

přestárlých obyvatel.  
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3.7.7 Zájem obyvatel o veřejné dění v obci 
 

SO ORP Litovel je turisticky přitažlivou oblastí, jak pro své historické památky, tak i pro atraktivní životní 

prostředí. Ve městě Litovel  zajišťuje kulturní  servis Městský klub Litovel. Působí  zde hudební  skupiny, 

pěvecké sbory, divadelní odbor Sokola Litovel,  folklorní soubor Hanačka a další. Dále ve městě Litovel 

působí Mateřské centrum Rybička. Volnočasové aktivity dětí nabízí Dům dětí a mládeže Litovel, dále  je 

zde možnost  navštěvovat  zájmové  kroužky  při  školách  či  hudební  nebo  výtvarný  obor  vyučovaný  na 

zdejší  základní  umělecké  škole.  Sportovní  vyžití  je  v tomto městě  rovněž  zajištěno,  např.  v  oddíle  TJ 

Tatran. Pro seniory ve městě Litovel funguje Klub seniorů. 

V menších obcích SO ORP Litovel  jsou dostupné kroužky pro děti a mládež při základních školách. Pro 

dospělé  jsou  zde  zájmové,  sportovní  či  hudební  kroužky,  spolky  či  kluby  (Myslivecké  sdružení,  Sbor 

dobrovolných  hasičů,  Svaz  zahrádkářů).  V obci  Pňovice,  Senice  na  Hané  a  Cholina  byly  založeny 

Seniorkluby,  v rámci nichž  se  konají  různé  akce  a  aktivity pro  seniory. V Haňovicích působí Občanské 

sdružení  HAŇOVŠTÍ,  jehož  cílem  je  zachování  kulturních  a  společenských  tradic.  V  obci  Luká  působí 

občanské  sdružení  SPERANZA  2005  zaměřující  se  mj.  na  práci  s  dětmi  a  mládeží.  Spolek  přátel 

Sobáčovského rybníka je činný na území obce Mladeč a podílí se také na společenském a kulturním dění 

v obci. 

V obcích  a  městech  jsou  pořádány  různé  společenské,  kulturní  či  sportovní  akce,  zájem  obyvatel 

o veřejné dění v obcích či aktivní zapojení do pořádání těchto akcí je dle dotazníkového průzkumu z roku 

2008 průměrný. V obcích, které nemají základní školu jsou pořádány různé akce pro děti a mládež (např. 

hasičský  kroužek,  TJ  Sokol,  atd.).  S nedostatečnými možnostmi  využití  volného  času  se  potýkají  obce 

Bílsko,  Slavětín,  v  obci  Luká  bylo  vybudováno  společensko‐vzdělávací  centrum  (otevřeno  v r.  2010) 

občanským sdružením SPERANZA 2005 (projekt byl podpořen z ROP Střední Morava). 

Obci  Bílsko  chybí  společenské  prostory,  kde  by  se mohly  konat  kulturní  a  sportovní  akce  pro  děti 

i dospělé. 

3.7.8 Indikátory 
 

Hodnocení  indikátoru  podíl 

obyvatel  s nejvyšším 

dosaženým vzděláním VŠ: 

‐2  méně než 5,0 % 

‐1  5,1 – 6,4 % 

0  6,5 – 7,9 % 

1  8,0 – 9,4 % 

2  9,5 % a více 

Hodnocení  indikátoru  indexu 

stáří: 

 

‐2  110 a více 

‐1  109 – 100 

0  99 – 90 

1  89 – 80 

2  méně než 80 

Hodnocení  indikátoru  změny 

počtu  obyvatel  mezi  roky 

1999 ‐ 2015: 

‐2  méně než ‐4,0 % 

‐1  ‐4,0 – ‐0,01 % 

0  0,0 – 3,9 

1  4,0 – 7,9 % 

2  8,001 % a více 
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Tabulka č. 3.7.11: Hodnocení indikátorů podílu obyvatel s VŠ, indexu stáří a změny počtu obyvatel 

Obec 
Podíl obyvatel 

s VŠ (%) 
Hodnocení 
indikátoru 

Index stáří 
Hodnocení 
indikátoru 

Změna počtu 
obyvatel (%) 

Hodnocení 
indikátoru 

Bílá Lhota  7,3  0  140,6  ‐2  1,0  0 

Bílsko  7,6  0  81,8  1  7,1  1 

Bouzov  10,5  2  134,3  ‐2  3,0  0 

Červenka  8,3  1  112,1  ‐2  9,0  2 

Dubčany  6,1  ‐1  60,0  2  6,4  1 

Haňovice  4,5  ‐2  159,3  ‐2  ‐3,7  ‐1 

Cholina  9,2  1  125,2  ‐2  15,6  2 

Litovel  9,7  2  129,9  ‐2  ‐2,5  ‐1 

Loučka  7,5  0  223,8  ‐2  ‐1,0  ‐1 

Luká  8,6  1  140,7  ‐2  8,9  2 

Měrotín  3,5  ‐2  114,0  ‐2  ‐9,1  ‐2 

Mladeč  5,4  ‐1  126,2  ‐2  ‐6,0  ‐2 

Náklo  9,0  1  93,7  0  11,6  2 

Olbramice  8,5  1  146,2  ‐2  15,1  2 

Pňovice  6,4  ‐1  74,7  2  9,1  2 

Senice na Hané  6,9  0  134,6  ‐2  ‐0,1  ‐1 

Senička  7,2  0  103,5  ‐1  1,2  0 

Slavětín  3,6  ‐2  77,1  2  8,6  2 

Střeň  6,3  ‐1  96,3  0  14,7  2 

Vilémov  8,9  1  147,4  ‐2  ‐12,0  ‐2 

Zdroj: ČSÚ 2015, SLDB 2001 
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3.7.9 SWOT analýza  
 

SWOT analýza pro územní plánování 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Přítomnost  Domova  pro  seniory  v  obci 

Červenka, v Litovli, v Bílé Lhotě a Luce. 

Nedostatečná  kapacita  ubytovacích  zařízení  pro 

seniory  (domov  pro  seniory  a  DPS)  v SO  ORP 

Litovel. 

Realizace  několika  investičních  projektů 

podpořených  ze  strukturálních  fondů  EU  na 

posílení komunitní infrastruktury. 

Neexistence  některých  forem  sociálních  služeb 

(chráněná dílna a bydlení) v SO ORP Litovel. 

 Existence respitního centra Mosty v Lukách.  Chybějící  denní  stacionář  pro  seniory  a zdravotně 

postižené osoby v SO ORP Litovel. 

Nově postavený domov pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním v Bílsku. 

Růst  poptávky  po  sociálních  službách  bude  klást 

nárok na další zvýšení kapacitu sociálních center. 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Další  využítí  finančních  prostředků  ze 

strukturálních  fondů  EU  na  rozšíření  sociálních 

služeb. 

Nízký tok financí ze státního rozpočtu do sociálního 

sektoru. 

  Nedostatek  financí  pro  zlepšení  úrovně 

a vybavenosti škol. 

 
SWOT analýza pro prostorové (strategické) plánování 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

V posledních deseti letech dochází v celém SO ORP 

k mírnému  nárůstu  počtu  obyvatel,  nejlépe  jsou 

na tom obce Cholina, Olbramice a Náklo. 

Horší  vzdělanostní  struktura  obyvatelstva, 

především v obcích Měrotín a Haňovice. 

Poskytování odlehčovacích služeb v rámci domova 

pro seniory. 

Slabá  občanská  angažovanost  obyvatelstva  na 

věcech veřejných. 

Realizace  několika  neinvestičních  projektů 

podpořených  ze  strukturálních  fondů  EU  na 

posílení komunitní soudržnosti. 

Nedostatečná informovanost obyvatel o sociálních 

službách. 

Terénní  pečovatelská  a  ošetřovatelská  služba  ve 

všech obcích SO ORP Litovel. 

Ohrožení existence obce Měrotín  kvůli  její  rychle 

klesající populaci. 

Zdravotnické zařízení ve 12 obcích z 20.  Mírný úbytek počtu obyvatel od roku 2014. 
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Veřejná knihovna ve všech obcích.  Vyšší  počet  vyjíždějících  obyvatel  z obcí  než 

dojíždějících do obce. 

Index stáří srovnatelný s průměrem Olomouckého 

kraje. 

 

Snížení indexu stáří v sedmi obcích od roku 2013.   

Mateřská škola ve 13 obcích z 20.   

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Růst  intenzity  suburbanizačních  procesů  v okolí 

města Olomouce může  zvýšit  počet  obyvatel  SO 

ORP Litovel. 

Nízký  tok  financí  ze  státního  rozpočtu  do 

sociálního sektoru. 

Využít  finančních  prostředků  ze  strukturálních 

fondů  EU  pro  rozvoj  informovanosti  o  sociálních 

službách. 

 

 

3.7.10 Problémy k řešení 
 

Kvantitativní a kvalitativní změna sociodemografických poměrů v SO ORP Litovel mezi lety 2008 ‐ 2015 

Mezi roky 2007 ‐ 2009 se populace Litovelska zvýšila o 23 osob, zvýšení počtu obyvatel bylo způsobeno 

vyšší mírou  imigrace  do  oblasti  a  také  poklesem  přirozeného  úbytku  obyvatel,  který  se  v  roce  2009 

dostal dokonce do kladných hodnot. Mezi roky 2009 a 2015 se počet obyvatel zvýšil o 44, v letech 2009‐

2010 byl zaznamenán pokles, od roku 2010 počet obyvatel narůstal až do roku 2014, kdy se opět mírně 

snížil. Přirozený přírůstek byl v tomto období záporný (kromě roku 2014), nárůst počtu obyvatel byl tedy 

způsoben přistěhováním se do území. Po roce 2014 dochází ke snížení celkového počtu obyvatel, což je 

dáno poklesem hrubé míry migrační salda a přirozeného přírůstku. 

Zvýšený  počet  narozených  v  oblasti  roku  2009  a  2014  byl  jen  krátkodobým  jevem,  proto  je  třeba 

posilovat  komunitní  infrastrukturu  za  účelem  vytvoření  příhodných  podmínek  pro  rozvoj občanského 

a společenského života v obci za účelem přilákání nových obyvatel do obce a udržení stávajících. 

I přes  vyšší počet narozených  v uvedených  letech pokračovalo  stárnutí populace  Litovelska. V obcích 

Luká a Loučka se počet obyvatel v postproduktivním věku pozvolna blíží dvojnásobku počtu obyvatel do 

14  let.  Proces  stárnutí  populace  není  specifickým  jevem  jen  pro  populaci  Litovelska,  jedná  se 

o celorepublikový, ba  i celoevropský  jev. To však nemění nic na tom, že obce musí připravit komunitní 

infrastrukturu na takový nárůst obyvatelstva v postproduktivním věku zajištěním určitého spektra služeb 

pro lidi v tomto věku. 

I přesto, že o vzdělanosti obyvatel SO ORP Litovel nemáme aktuálnější data než z roku 2011,  je možné 

předpokládat  celorepublikový  trend  růstu  vzdělanosti  i  pro  Litovelsko.  Obyvatelé  s  různým  druhem 

vzdělání však nejsou v prostoru  rozděleni  rovnoměrně,  lidé  s dosaženým vyšším  stupněm vzdělání  se 

koncentrují do měst, které nabízejí dostatečné možnosti zaměstnání ‐ především ve sféře služeb. Avšak 
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nejprogresivnější typ služeb (služby pro podniky, finančnictví, poradenské služby apod.) se koncentruje 

do  hierarchicky  výše  postavených  středisek,  proto  se,  pro  malou  velikost  města  Litovle  a  jeho 

„podřízenost“ Olomouci, růst vzdělanosti nemusí na obyvatelstvu Litovelska projevit. 

Hlavním  úkolem  obcí  v  následujících  letech  by mělo  být  vytvoření  co  nejlepších  podmínek  pro  život 

obyvatel všech věkových skupin, především však nejstaršího obyvatelstva, protože připravenost obcí na 

prudký nárůst této složky obyvatelstva je doposud malá. Doposud nebyl využit potenciál strukturálních 

fondů  pro  zabezpečení  těchto  služeb,  proto  se  v rámci  sociodemografického  pilíře  doporučuje  pro 

územní plánování realizovat následující aktivity: 

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

 Vystavět multifunkční kulturní zařízení v obci Bílsko. 

 Vystavět domov pro seniory ve městě Litovel. 

 Rozšířit kapacity Domova pro seniory Červenka. 

 Vybudování denního stacionáře pro seniory ve městě Litovel. 
 
 

3.8 BYDLENÍ 
 

3.8.1 Vývoj bydlení 
 

Vývoj počtu trvale obydlených bytů 1991‐2009 
Dostupná  evidence  počtu  trvale  obydlených  bytů  (TOB)  v obcích  a  jiných  územních  jednotkách  je 

k dispozici pouze z jednotlivých sčítání. Průběžná evidence TOB v ČR neexistuje. V intercenzálním období 

je nutno počty TOB v území dopočítávat na základě přírůstků a úbytků bytů nebo zjišťovat na základě 

průzkumu v území.  

V následující tabulce je uveden počet trvale obydlených bytů podle údajů ze sčítání 1991 a 2001. Počet 

trvale  obydlených  bytů  pro  rok  2009  představuje  odhad  na  základě  údajů  o  nové  bytové  výstavbě 

v letech  2001‐2009  (dokončené  byty  podle  ČSÚ)  a  předpokládaném  úbytku  bytů  ve  stejném  období. 

Úbytek TOB je expertně stanoven na 0,3 % z výchozího počtu bytů ročně.  

Je možno předpokládat, že vlastní demolice tvoří pouze menší část odpadu bytů. Většina odpadu vzniká 

v rámci rekonstrukce a modernizace bytů nebo z  jiných důvodů  (faktické vynětí z bytového  fondu pro 

nebytové a  rekreační účely,  slučování bytů v  rodinných domech apod.). Tento  snížený  rozsah odpadu 

vychází z předpokladu lepšího hospodaření s bytovým fondem po r. 1991, ale i snížení odpadu bytů pro 

druhé bydlení. V minulosti bylo v ČR běžně uvažováno s odpadem cca 1 % bytů ročně, tj. s průměrnou 

životností cca 100 let. Ve vyspělých zemích je však uvažována za běžnou životnost staveb 200 let a více, 

tj. odpad pod 0,5 % počtu bytů ročně. Stanovený úbytek bytů v tomto rozboru ve výši 0,3 % z výchozího 

počtu bytů ročně je výrazně vyšší než vyplývá z údajů o počtu zrušených bytů podle ČSÚ, které jsou však 

neúplné a zdaleka nepostihují všechny úbytky bytů. 
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Tabulka č. 3.8.1: Vývoj počtu trvale obydlených bytů 

Územní jednotka 

Trvale obydlené byty

stav 

1991 

stav 

2001 

absolutní 

změna 

1991‐2001 

relativní 

změna (%) 

1991‐2001 

odhad 

2009 

(31.12.) 

absolutní 

změna 

2001‐2009 

relativní 

změna (%) 

2001‐2009 

Bílá Lhota    411  398  ‐13 96,8 409 11  102,8

Bílsko   63  59  ‐4 93,7 59 0  100,7

Bouzov   507  518  11 102,2 561 43  108,4

Červenka   350  393  43 112,3 443 50  112,6

Dubčany   59  62  3 105,1 63 1  102,2

Haňovice   151  166  15 109,9 171 5  103,3

Cholina  217  214  ‐3 98,6 242 28  113,0

Litovel   3499  3568  69 102,0 3705 137  103,8

Loučka   83  85  2 102,4 87 2  102,0

Luká   276  271  ‐5 98,2 318 47  117,3

Měrotín   98  98  0 100,0 95 ‐3  97,3

Mladeč   236  239  3 101,3 241 2  100,6

Náklo   452  470  18 104,0 497 27  105,7

Olbramice   73  74  1 101,4 75 1  101,3

Pňovice   282  283  1 100,4 305 22  107,9

Senice na Hané   571  606  35 106,1 620 14  102,4

Senička   106  108  2 101,9 116 8  107,5

Slavětín   66  69  3 104,5 68 ‐1  98,8

Střeň   191  197  6 103,1 229 32  116,3

Vilémov   145  155  10 106,9 157 2  101,1

SO ORP Litovel  7836  8033  197 102,5 8462 429  105,3

ČR  3705681  3827678 121997 103,3 4015464 187786  104,9

Zdroj: ČSÚ, SLDB 1991, 2001, vlastní výpočty  

Správní obvod  Litovel  jako  celek vykázal v letech 1991‐2001 přírůstek 197  trvale obydlených bytů. Ve 

většině obcí správního obvodu došlo k přírůstku TOB (výjimku tvoří obce Bílá Lhota, Bílsko, Cholina, Luká 

a Měrotín). Nejvyšší absolutní nárůst zaznamenal Litovel (69 bytů). Relativní přírůstek byl za celé území 

SO ORP Litovel nižší (2,5 %) než průměr ČR (3,3 %). Nejvyšší relativní přírůstky vykazovaly obce Červenka, 

Haňovice, Vilémov, Senice na Hané a Dubčany (vyšší než 5 %). 

V letech 2001‐2009 přibylo ve správním obvodě odhadem 429 TOB. Tento přírůstek (5,3 %) je dokonce 

vyšší než v ČR (4,9 %). 

Růst počtu trvale obydlených bytů odráží rozvoj trvalého bydlení v obcích a je jednoznačným projevem 

jejich  prosperity.  Na  druhé  straně  je  nutno  vnímat  skutečnost,  že  průměrná  zalidněnost  bytů 

dlouhodobě  klesá  prakticky  ve  všech  obcích  ČR.  Příčinou  je  pokles  průměrné  velikosti  domácností, 

zejména  vlivem  růstu  podílu  jednočlenných  domácností  (důchodců,  ale  i  mladých  stále  častěji 

samostatně  bydlících  osob).  I  v případě mírného  růstu  počtu  trvale  obydlených  bytů  tak může  počet 

obyvatel obce klesat.  
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Přírůstky počtu bytů po roce 2001 
 
Hrubé  přírůstky  počtu  bytů  jsou  tvořeny  zejména  novou  bytovou  výstavbou  (viz  následující  tabulka 

uvádějící  počty  dokončených  bytů  podle  ČSÚ).  Stále  častěji  jsou  však  tvořeny  i  tzv.  neevidovanými 

přírůstky bytů (10‐20 % nových bytů ročně). Tento pojem se poprvé objevil v ČR po sčítání v r. 2001, kdy 

přírůstek počtu bytů byl výrazně vyšší než nová bytová výstavba. Zdrojem neevidovaných přírůstků bytů 

je  vznik  nových  bytů  především  v rodinných  domech  a  jiných  objektech  (využívaných 

k rekreaci, podnikání). Tyto byty vznikají často bez evidence stavebních úřadů, v objektech, které již mají 

číslo popisné nebo evidenční  (např. úpravami podkrovních prostor v rodinném domě) a  jsou připojeny 

na sítě. 

Tabulka č. 3.8.2: Dokončené byty v letech 1999‐2015 
Územní 
jednotka 

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Bílá Lhota  .  .  .  3  2  2  4  2  1  4  4  1  2  0  2  5  4 

Bílsko  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  0  1  0  0 

Bouzov  1  5  0  1  34  6  8  1  1  4  3  2  0  2  2  6  7 

Červenka  16  15  3  13  13  1  5  9  13  0  4  6  6  3  7  22  2 

Dubčany  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  1  3  0  1  2  1 

Haňovice  1  3  2  1  3  0  0  0  1  1  2  0  1  1  2  1  1 

Cholina  1  1  2  4  1  2  16  2  2  2  3  5  1  1  3  2  2 

Litovel  13  72  28  29  33  40  41  8  17  26  13  18  19  13  9  10  33 

Loučka  0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0 

Luká  1  4  3  0  41  2  2  2  1  3  1  2  5  7  13  5  1 

Měrotín  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  1 

Mladeč  0  2  1  0  1  1  0  1  1  2  1  2  1  4  1  1  2 

Náklo  1  6  8  6  4  0  5  4  6  6  1  4  5  4  1  4  5 

Olbramice  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 

Pňovice  3  1  1  3  1  2  2  3  1  4  13  1  5  1  7  1  5 

Senice  na 
Hané 

14  4  6  4  4  3  0  0  7  2  5  1  2  3  3  2  4 

Senička  0  0  0  1  1  0  0  1  1  2  5  0  2  1  2  1  2 

Slavětín  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 

Střeň  1  3  9  2  4  15  0  2  2  1  3  1  1  1  1  1  1 

Vilémov  1  0  1  1  1  2  0  0  0  0  1  0  3  1  1  0  1 

celkem  SO 
ORP Litovel 

53  117  65  65  143  75  82  33  54  56  57  44  58  45  56  64  72 

Zdroj: ČSÚ 2014; pozn.: . tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici 

Počty  dokončených  bytů  v jednotlivých  letech  výrazně  kolísají  v regionech  v závislosti  na  podmínkách 

bytové výstavby. V řešeném území SO ORP Litovel je trend výstavby od roku 2007 ustálen na úrovni cca 

50 bytů ročně, v letech 2014 a 2015 je patrný nárůst nad tuto hodnotu. 

Rozsah státem a obcemi dotované výstavby a  jejich vliv na alokaci se v posledních  letech spíše snižuje. 

V některých  letech  a  obcích má  však  velký  podíl.  Stále  významnějším  faktorem  se  stávají  podmínky 

financování  nové  bytové  výstavby  (zejména  hypotéky  a  stavební  spoření),  podobně  jak  ve  vyspělých 

zemích. Makroekonomické podmínky se tak stávají hlavním  faktorem nové bytové výstavby. Na území 

většiny  obcí  však  působí  na  novou  výstavbu  bytů  řada místních  faktorů  (nabídka  a  ceny  pozemků, 

podpora výstavby z veřejných zdrojů, infrastrukturní příprava území, dopady masivní privatizace bytů na 

místní trh bydlení, alokace investic v oblasti služeb, změny v nabídce pracovních míst v regionu, dopravní 

dostupnost).  
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3.8.2 Indikátory 
 

Intenzita bytové výstavby (2009‐2015) 

Počet  dokončených  bytů  jako  hlavní  zdroj  přírůstku  nových  bytů  je  hodnocen  ukazatelem  průměrná 

intenzita bytové výstavby (v předchozích ÚAP nazýváno „průměr dokončených bytů/1000 obyvatel/rok“) 

vypočítaným  z dat  z období 2009‐2015. V tabulce níže  je  rovněž uveden průměr  za období 2003‐2009 

(indikátor  z RURÚ  2014)  pro  porovnání.  V úvahách  založených  na  tradiční  analýze  vývoje  cenzových 

domácností a odpadu bytů  je obecně uvažováno s potřebou nové bytové výstavby v ČR kolem 40 000 

bytů  ročně,  tj.  intenzitou  cca  3‐4  byty/1000  obyvatel  ročně.  Na  základě  této  skutečnosti  byla  pro 

hodnocení indikátoru použitá nová škála, která neodpovídá škále v RURÚ 2008. 

Hodnocení indikátoru počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel ročně v průměru let 2003‐2009: 
‐2  menší než 1,5 
‐1  1,5 – 1,99 
0  2     – 2,49 
1  2,5 – 2,99 
2  3,0   a více 
 
Tabulka č. 3.8.3: Dokončené byty 

Obec 

Dokončené byty v letech 2009 – 2015 
Intenzita  bytové 
výstavby  (průměr  v 
letech 2003‐2009) celkem 

roční 
průměr 

průměr  intenzity 
bytové výstavby 

hodnocení 
indikátoru 

Bílá Lhota  18  3  2,30  0  2,46 

Bílsko  3  0  2,04  0  1,37 

Bouzov  22  3  2,05  0  5,47 

Červenka  50  7  5,02  2  4,64 

Dubčany  10  1  6,41  2  2,02 

Haňovice  8  1  2,52  1  2,19 

Cholina  17  2  3,30  2  5,89 

Litovel  115  16  1,66  ‐1  2,53 

Loučka  3  0  2,14  0  2,00 

Luká  34  5  5,96  2  9,29 

Měrotín  5  1  2,63  1  0,00 

Mladeč  12  2  2,25  0  1,30 

Náklo  24  3  2,26  0  2,56 

Olbramice   1  0  0,62  ‐2  2,05 

Pňovice  33  5  5,32  2  4,37 

Senice na Hané  20  3  1,58  ‐1  1,65 

Senička  13  2  5,32  2  4,15 

Slavětín  1  0  0,71  ‐2  0,70 

Střeň  9  1  2,19  0  7,11 

Vilémov  7  1  2,21  0  1,22 

SO ORP Litovel  405  58  2,44  0  3,15 

ČR  207 299  29 614  2,81  1  3,33 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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Intenzita  bytové  výstavby  ve  správním  obvod  se mezi  roky  2009‐2015  pohybovala mezi  1,9  až  3,0, 

přičemž  je  patrný  postupný  nárůst  od  roku  2012.  Průměrná  hodnota  za  celé  období  je mírně  pod 

průměrem ČR. Ve srovnání s obdobím 2003‐2009 (z RURÚ 2014) se intenzita bytové výstavby snížila. 

Nejvyšší  průměrnou  intenzitu  bytové  výstavby  v letech  2009‐2015  vykazují  Dubčany,  Luká,  Pňovice 

a Senička  (více než 5 dokončených bytů/1000 obyvatel/rok), nejnižší Olbramice  a  Slavětín  (méně než 

1 dokončený  byt/1000  obyvatel/rok).  Příčiny  nižší  bytové  výstavby  v těchto  obcích  mohou  souviset 

s nízkou atraktivitou bydlení způsobenou odlehlou dopravní polohou a nižšími pracovními příležitostmi. 

3.8.3 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Z  dlouhodobého  hlediska  se  projevuje  přírůstek 
počtu trvale obydlených bytů. 

Nulová  intenzita  bytové  výstavby  v některých 
obcích  v r.  2015  –  Bílsko,  Loučka,  Olbramice, 
Slavětín. 

Intenzita  bytové  výstavby  pro  rok  2015  nad 
průměrem  kraje  i  ČR  (nejvyšší  v obcích  Senička, 
Pňovice, Bouzov a Dubčany). 

Nerovnoměrnost nové bytové výstavby po r. 2001 
(územní i časová). 

Vysoký podíl bydlení v rodinných domech.  Část  bytového  fondu  je  v nevyhovujícím 
technickém stavu. 

Postupný  nárůst  intenzity  bytové  výstavby  od 
roku 2012. 

Nevyřešené majetkoprávní vztahy u nevyužívaných 
objektů a pozemků a jejich budoucí využití. 

  Vysoká  míra  soukromého  vlastnictví  pozemků  – 
nepružný trh s nemovitostmi. 

  Špatný  stav  sídlišť  (zastaralý  bytový  fond, 
nedostatek parkovacích míst). 

  Pokles  průměrné  intenzity  bytové  výstavby 
v období 2009‐2015 oproti období 2003‐2009. 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Zlepšení urbanistické efektivnosti obytné zástavby 
(dostavba  proluk,  dosud  nevyužitých  stavebních 
pozemků). 

Neřešení problému bydlení na sídlištích. 

Využívání  státních  programů  podpory  rozvoje 
bydlení (MPSV, MMR – SFRB). 

Rozvolňování  zástavby,  vznik  „odtržených“ 
satelitních  sídel  a  zhoršování  urbanistické 
efektivnosti využití území. 

Financování bydlení z evropských fondů.  Vytěsňování  znevýhodněných  sociálních  skupin 
obyvatelstva  z trhu  s byty,  vznik  sociálně 
vyloučených lokalit. 

Zvýšení kvality zón bydlení.  Nedostatečná státní podpora bytové výstavby. 

Revitalizace  stávajících  sídlišť  (modernizace 
bytového  fondu,  řešení  parkování,  veřejných 
prostranství, zeleň). 
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3.8.4 Problémy k řešení  
 

Několik obcí správního obvodu se v posledních dvou letech vyznačuje podprůměrnou intenzitou bytové 

výstavby – Bílsko, Slavětín a Olbramice  s nulovým počtem dokončených bytů  v r. 2014  i 2015, nízkou 

intenzitu  si  drží  obce  Vilémov,  Střeň  a  Senice  na  Hané.  Příčiny  nižší  bytové  výstavby  zřejmě  souvisí 

s nízkou  atraktivitou  bydlení  způsobenou  odlehlou  dopravní  polohou, malou  velikostí  a  vybaveností 

těchto sídel, nižšími pracovními příležitostimi a malou nabídkou připravených pozemků. Vypočtená nízká 

intenzita  ale  může  být  dána  také  nepřesnou  evidencí  počtu  bytů  (mohou  zde  existovat  i  značné 

neevidované  přírůstky  počtu  bytů).  Upřesnění  bilancí  bydlení  je  nezbytným  předpokladem  reálných 

odhadů potřeby nových ploch pro bydlení a dimenzování infrastruktury.  

Současný životní trend, který můžeme zaznamenávat posledních 10 let, způsobuje stěhování lidí z měst 

do  příměstských  obcí  a  růst  počtu  domácností  vlivem  poklesu  průměrné  velikosti  domácnosti.  To  je 

způsobené  růstem podílu domácností důchodců a životním stylem mladší generace. Na  tento vývoj  je 

potřeba  reagovat  a  zaměřit  se  tak na přípravu  lokalit pro bytovou  výstavbu. Paralelně  s tímto  taktéž 

renovovat  současný  bytový  fond,  který  z důvodu  stáří  často  nesplňuje  obecné  požadavky  na  kvalitní 

a moderní bydlení. 

Nové  rozvojové plochy pro bydlení a podnikání by měly být navrhovány citlivě s ohledem na ochranu 

nezastavěného  území  (přednostně  by  se  měly  zastavovat  proluky  v území),  dostupnost  dopravní 

a technické  infrastruktury  a  s  ohledem  na  obecné  požadavky  na  výstavbu  (oslunění,  provětrání, 

dispozice  orientace  ke  světovým  stranám  a  celkovou  urbanistickou  koncepcí  sídla).  Je  potřeba 

respektovat  venkovskou a  regionálně obvyklou  zástavbu příslušnými  regulativy,  limity a ve vybraných 

případech  také  povinností  zpracovat  územní  studie.  Při  plánování  nových  ploch  se musí myslet  na 

potřebu rozšiřování další  infrastruktury  (nové komunikace, veřejné osvětlení, čistírny...) a služby, které 

musejí být hrazeny především z veřejných zdrojů.  

Prioritou obcí by mělo být aktivní provádění pozemkové politiky, vyřešení vlastnických vztahů vzhledem 

k plochám pro  rozvoj bydlení,  zlepšování nabídky  technicky připravených  lokalit pro výstavbu bydlení, 

zlepšení  podmínek  bydlení  na  sídlištích  a  zajištění  přiměřených  podmínek  bydlení  pro  všechny. 

K výstavbě nových bytů se dají využít nevyhovující byty, nebytové prostory a objekty nebo brownfields. 

Připravené pozemky  pro  individuální bydlení  a nabídka bytů  za  přijatelné  ceny pomůže  ke  stabilizaci 

obyvatel  a  přilákání  nových  obyvatel  a  tím  i  ke  zvýšení  příjmů  obcí.  Na  rozvoj  bydlení můžou  obce 

využívat  státních programů a evropských  fondů. Rozvoj bydlení by měl být usměrňován  rovnoměrněji 

v rámci celého správního obvodu. 

3.9 REKREACE 
 

Aktualizace tématu Rekreace má především sledovat změny, které se udály od listopadu roku 2008, tedy 

od data, kdy bylo dokončeno zpracování RURÚ pro SO ORP Litovel. Hlavním cílem je podchytit dynamiku 

změn, reflektovat  jejich dopad v území a stát se tak doplňujícím materiálem k původnímu dokumentu. 

Vzhledem  k tomu,  že  přírodní  podmínky  (respektive  přírodní  potenciál),  které  jsou  rozhodujícími 

lokalizačními  faktory většiny aktivit cestovního ruchu a rekreace  (hlavně  jeho pobytových  forem),  jsou 

v čase relativně neměnné, půjde o sledování zejména socio‐kulturního (antropogenního) prostředí. 
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Změny  potenciálu  cestovního  ruchu  na  území  České  republiky  (zpracovaného  Ústavem  územního 

rozvoje Brno pro MMR ČR, Praha 2001) mají dlouhodobý charakter, proto není podle ÚÚR odůvodněné 

provádět  jeho aktualizaci v časově  tak krátké době. Z hodnocení potenciálu  je  zřejmé,  že pro  rekreaci 

a cestovní ruch  je nejvhodnější území obcí Bílá Lhota, Mladeč, Bouzov, Vilémov, Náklo a města Litovel, 

které mají vysoký potenciál cestovního ruchu, naproti tomu nejméně vhodné u obce Dubčany, jenž má 

základní potenciál ČR. 

Obrázek č. 3.9.1: Potenciál cestovního ruchu 

 

Zdroj: Ústav územního rozvoje Brno, 2001 
 

V  Zásadách  územního  rozvoje Olomouckého  kraje  (ZÚR OK)  byla  na  území  SO ORP  Litovel  vymezena 

jednak tzv. kulturní krajina oblasti Nové Zámky (ozn. KH3, na území sídel Bílá Lhota, Mladeč a Červenka), 

a dále plochy a koridory se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch – Bouzovsko (ozn. RC3, 

na území SO ORP Litovel se jedná o obce Bouzov, Litovel, Loučka, Luká, Slavětín a Vilémov).    

3.9.1 Rekreační potenciál regionu 
 

Jak již bylo řečeno výše, u přírodních podmínek nedošlo za poslední dva roky k žádným změnám. Stejně 

tak nabídka  pro  rozvoj  rekreace  v zimním období  (hl.  infrastruktura  a  služby CR)  zůstala nezměněná, 

takže příznivci zimních sportů a radovánek stále nemají mnoho příležitostí k provozování svých aktivit. 

Region je vhodný spíše pro letní turistiku a rekreaci. 
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V regionu došlo zejména k výstavbě infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Podle Územní studie rozvoje 

cyklistické  dopravy  v Olomouckém  kraji  se  na  území  SO ORP  Litovel  v záři  r.  2009  nacházelo  celkem 

5 193 m cyklostezek (z toho 760 m v intravilánu města Litovel a 4 433 v extravilánu). Vedle již zmiňované 

cyklostezky  z Litovle  přes  Vísku  až  do  Sobáčova,  zde  dále  nalezneme  stezky  pro  chodce  a cyklisty 

v úsecích Litovel – Nasobůrky, Chořelice – Rozvadovice a částečně i v úseku Litovel – Střeň.  

K roku  2011  byla  dokončena  výstavba  nových  cyklostezek  v rámci  projektu  „Bezpečná  Litovel  – 

vybudování nových cyklostezek“: Rozvadovice – Unčovice (1077 m), Litovel – Tři Dvory (678 m), Litovel – 

Chořelice (435 m). K roku 2013 byla dokončena revitalizace městského koupaliště Litovel.  

Město Litovel má v plánu vybudovat rekreační areál v prostoru zatopeného lomu v Nové Vsi.  

3.9.2 Historické a kulturní památky, muzea 
 

Počet nemovitých národních památek  v ORP  činí 109  k roku 2016 podle databáze MonumNet,  z toho 

dvě jsou nejvýznamnější součástí kulturního bohatství našeho národa (Hrad Bouzov a Památník obětí II. 

světové  války  v Javoříčku),  a  tak  je nalezneme na  seznamu Národních  kulturních památek  ČR. Oproti 

roku  2010  se  počet  zapsaných  památek  zvýšil  o  jednu,  přičemž    zrušeny  byly  dvě  památky  (v  Bílsku 

a Náklu) a přibyly  tři nové  ‐ krucifix v obci Cholina  (zapsáno  roku 2012), výklenková kaplička v Cholině 

(zapsáno roku 2011) a kostel sv. Kateřiny v Bílé Lhotě (zapsáno roku 2012). 

Tabulka č. 3.9.1: Seznam nemovitých památek v SO ORP Litovel 

Obec  Počet nemovitých památek  Obec  Počet nemovitých památek 
Bílá Lhota  10  Měrotín   2 

Bílsko   1  Mladeč   5 

Bouzov   14  Náklo   6 

Červenka   2  Olbramice   2 

Dubčany   0  Pňovice   0 

Haňovice   0  Senice na Hané  11 

Cholina   7  Senička   4 

Litovel   40  Slavětín   0 

Loučka   0  Střeň   0 

Luká   3  Vilémov   2 

Zdroj: Databáze MonumNet, 2016 
 

3.9.3 Ubytovací kapacity  
 

Na  území  SO  ORP  Litovel  dochází  k  celkovému  zlepšení  ubytovací  infrastruktury,  včetně  návazných 

služeb. Vyjma  rekonstrukce hotelu na  zámku v Litovli – Chudobíně  (viz výše) došlo k výstavbě nových 

půdních  pokojů  s 20  lůžky,  k  rozšíření  zahradní  restaurace  a  ke  zpevnění  parkovacích  ploch  hotelu 

Bouzov. 
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Tabulka č. 3.9.2: Vybrané charakteristiky hromadné rekreace v SO ORP Litovel k roku 2015 

 
počet  
zařízení 

pokoje  lůžka  hosté 

 

průměrný počet přenocování (noci)z toho 
nerezidenti

Litovel  7  61  168  2 828  474  2,9 

SO ORP  14  152  446  6768  1132  2,3 

Zdroj: ČSÚ, 2015 

Z hlediska počtu ubytovaných hostů se správní obvod řadí mezi ty méně atraktivní v rámci Olomouckého 

kraje (5. nejmenší počet ubytovaných hostů z 13 ORP kraje). Průměrný počet přenocování pro celé ORP 

je pod krajským (3) i celorepublikovým průměrem (2,5), v Litovli téměř dosahuje krajského průměru. 

V obci  Luká,  místní  části  Javoříčko,  bylo  postaveno  nové  rekreační  středisko.  Středisko  nacházející 

se nedaleko  Javoříčských  jeskyní nabízí ubytování  (s  kapacitou 54  lůžek),  stravovací  služby  a možnost 

sportovního  vyžití  (víceúčelové  hřiště,  posilovna,  bowling,  herna  s  kulečníkovými  stoly  a  stolem  pro 

stolní  tenis,  atd.),  disponuje  rovněž  konferenční  místností.  Město  Litovel  se  pro  změnu  chystá 

rekonstruovat hotel Záložna (nyní je mimo provoz), průběh rekonstrukce bude odvislý od disponibilních 

finančních prostředků.  

3.9.4 Indikátory 
 

Analýza a hodnocení přírodních předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu je jedním z nezbytných kroků 

pro  stanovení  turistického významu obcí a  regionů  z pohledu  jejich  skutečného  turisticko‐rekreačního 

využití. Potenciální  rekreační plochy generalizují vliv  celkových přírodních podmínek na  současný  stav 

a intenzitu funkčně‐prostorového využití území a podávají pohled na souhrnný přírodní potenciál území 

pro jeho rekreační využití. Hodnota ukazatele PRP vzniká součtem ploch rekreačně využitelných (plochy 

lesní půdy, luk a pastvin, zahrad, sadů a vodní plochy) v katastrálních územích jednotlivých obcí ČR, který 

je poté vydělen celkovou  rozlohou obce. Pro názornou prostorovou diferenciaci uvedeného ukazatele 

byla zvolena následující hodnotící stupnice, jež odpovídá škále hodnoceného indikátoru: 

Hodnocení indikátoru podílu potenciálních rekreačních ploch:  

‐2  do 20,0   zemědělsky velmi  intenzivně využívaná venkovská krajina – pro cestovní  ruch a 

rekreaci jen velmi málo vhodné přírodní podmínky, 

‐1  20,0 – 37,9  většinou  zemědělsky využívaná venkovská krajina v nížinách a pahorkatinách – 

pro cestovní ruch a rekreaci málo vhodné přírodní podmínky, 

0  38,0 – 56,9  venkovská  krajina  s průměrnými  přírodními  podmínkami  pro  cestovní  ruch  a 

rekreaci, 

1  57,0 – 74,9  podhorská  a  vysočinná  venkovská  krajina  s příznivými  přírodními  podmínkami 

pro cestovní ruch a rekreaci, 

2  75,0 a více  povětšinou horské oblasti s velmi příznivými přírodními podmínkami.  

Jedním z významných ukazatelů prostorové diferenciace cestovního ruchu území na národní i regionální 

úrovni je turisticko‐rekreační funkce, vyjadřující intenzitu turistické aktivity v dané destinaci. Tato funkce 
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je  vyjádřena  poměrem  počtu  stálých  turistických  lůžek  (v hromadných  ubytovacích  zařízeních 

a v objektech individuální rekreace) ku počtu trvale bydlících obyvatel (udávaná obvykle v %).  

Při hodnocení turisticko‐rekreační funkce obcí bylo použito následujících údajů: 

 počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních, 

 počet lůžek v objektech individuální rekreace, 

 počet trvale bydlících obyvatel.   
 

Hodnocení indikátoru turisticko‐rekreační funkce:  
‐2  25 a méně  malá 
‐1  26 – 50    rozvojová 
0  51 – 100   významná 
1  101 – 200   velmi významná 
2  201 a více   zcela dominantní 
 
Tabulka  č.  3.9.3:  Hodnocení  indikátoru  podílu  potenciálních  rekreačních  ploch  a  turisticko‐rekreační 

funkce obcí  

Obec  Podíl PRP (%) 
Hodnocení 

indikátoru 

Turisticko‐

rekreační funkce 

Hodnocení 

indikátoru 

Bílá Lhota  45,7  0  22  ‐2 

Bílsko   20,1  ‐1  8  ‐2 

Bouzov   73,3  1  51  0 

Červenka   37,2  ‐1  1  ‐2 

Dubčany   2,9  ‐2  6  ‐2 

Haňovice   6,1  ‐2  5  ‐2 

Cholina   27,4  ‐1  7  ‐2 

Litovel   34,5  ‐1  26  ‐1 

Loučka   57,7  1  63  0 

Luká   42,7  0  35  ‐1 

Měrotín   31,8  ‐1  19  ‐2 

Mladeč   62,5  1  24  ‐2 

Náklo   7,9  ‐2  4  ‐2 

Olbramice   28,9  ‐1  8  ‐2 

Pňovice   39,0  0  0  ‐2 

Senice na Hané  12,5  ‐2  4  ‐2 

Senička   19,0  ‐2  16  ‐2 

Slavětín   54,0  0  12  ‐2 

Střeň   67,2  1  2  ‐2 

Vilémov   80,5  2  15  ‐2 

Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR, 2006 
 

Turisticko‐rekreační funkce je na území SO ORP Litovel významná u obcí Bouzov a Loučka. U obce Luká je 

tato funkce rozvojová, u ostatních obcí malá, což poukazuje na nízkou intenzitu turistické aktivity v dané 

oblasti. 
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Na území SO ORP Litovel  se nacházejí všechny kategorie potenciálních  rekreačních ploch. Z tabulky  je 

zřejmé, že největší podíl potenciálních rekreačních ploch má na svém území obec Vilémov, a dále obce 

Bouzov, Střeň, Mladeč a Loučka. Naopak mezi obce s nejmenšími PRP patří Dubčany, Haňovice, Náklo, 

Senice na Hané a Senička. Jedná se o obce nacházející se na území úrodné Hané s vysokým podílem orné 

půdy.  Reálný  potenciál  cestovního  ruchu  je  v mnoha  případech  snižován mj.  různými  typy  ochrany 

území. 

3.9.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Velmi  atraktivní  přírodní  prostředí  (CHKO 

Litovelské  Pomoraví)  a  jeho  využitelnost  pro 

rekreaci a aktivní trávení volného času. 

Nižší úroveň základní a doprovodné  infrastruktury 

cestovního ruchu.  

Dostatek  historických  a  kulturních  památek  (hl. 

v Litovli) s dvěmi Národními kulturními památkami 

ČR (Hrad Bouzov a Památník obětí II. světové války 

v Javoříčku). 

Region  je  vhodný  spíše  pro  letní  turistiku 

a rekreaci,  nedostatek  atrakcí  a  atraktivit  pro 

turisty v zimním období a také v případě špatného 

počasí. 

Členité  území  krajiny  (s  hustou  sítí  značených 

naučných  stezek,  turistických  a  cyklistických  tras) 

velmi vhodné pro sportovně turistické využití. 

Omezená nabídka v oblasti ubytování a stravování 

vyšší kategorie. 

Dostatek  přírodních  zajímavostí  s  návštěvnicky 

velmi  atraktivními  a  hojně  navštěvovanými 

jeskyněmi (Javoříčské a Mladečské jeskyně). 

Malý  podíl  zaměstnanosti  v cestovním  ruchu, 

špatná  jazyková  vybavenost  pracovníků  ve 

službách. 

Národopisná  oblast  Haná  s  neopakovatelnou 

kulturou,  historií,  nářečím  a  bohatými  tradicemi, 

folklórem a lidovou architekturou. 

Nedostatečná  a  nejednotná  propagace  regionu, 

nekvalitní služby turistických informačních center. 

Významná  turisticko‐rekreační  funkce  u  obcí 

Bouzov a Loučka. 

Malá turisticko‐rekreační funkce u většiny obcí SO 

ORP Litovel (85 % obcí).  

Velmi  příznivé  přírodní  podmínky  pro  cestovní 

ruch  a  rekreaci  v obci  Vilémov,  příznivé  přírodní 

podmínky  v obcích  Bouzov,  Střeň,  Mladeč 

a Loučka. 

Velmi  málo  vhodné  přírodní  podmínky  pro 

cestovní  ruch  a  rekreaci  v  obcích  Dubčany, 

Haňovice, Náklo, Senice na Hané a Senička. 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Výhodné  podmínky  pro  možnost  čerpání 

finančních  prostředků  z  národních  a  evropských 

dotačních titulů. 

Nedostatečná  připravenost  regionálních 

rozvojových  projektů  na  čerpání  zdrojů  z fondů 

a programů EU pro rozvoj cestovního ruchu.  

Vytvoření  podmínek  pro  zvyšování  počtu 

podnikatelských subjektů v cestovním ruchu a tím 

vytvoření nových pracovních míst. 

Podcenění  významu  cestovního  ruchu 

a volnočasových  aktivit  jako  předmětu  podnikání 

a významného zdroje tvorby pracovních míst.  
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Zajištění  dopravní  obslužnosti  pro  turisty,  a  to 

zejména  ve  vazbě  na  chráněná  území,  kde  není 

žádána doprava automobily.  

Devastace  stávajících  přírodních  památek 

v důsledku  nesystémové  koordinace  cestovního 

ruchu a zvýšením počtu turistů. 

Rozšíření a zkvalitnění ubytovacích a stravovacích 

služeb a kapacit. 

Sílící  pozice  a  rozvoj  konkurenčních  regionů  ve 

vztahu k trhu cestovního ruchu. 

Růst  zájmu  o  rekreaci  a  trávení  volného  času 

v tuzemsku,  zvyšující  se  zájem  Čechů  o  lacinější 

domácí turistiku a o český venkov. 

Konflikt  nevhodných  rozvojových  záměrů 

s požadavky  na  udržitelný  rozvoj  a  ochranu 

přírody a krajiny. 

Koordinace  aktivit  směřujících  do  rozvoje 

cestovního  ruchu  nejen  v  rámci  regionu,  ale  i  ve 

spolupráci se sousedními regiony. 

Nebezpečí záplav a dalších přírodních katastrof. 

Společná koncepce a  jednotná propagace regionu 

jako turistické destinace. 

 

 

3.9.6 Problémy k řešení v rámci územního plánování 
 

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

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

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

 Obnova a výsadba veřejné zeleně.  

 Rozšíření stávajících ubytovacích kapacit (zejména vyšší kategorie) a stravovacích kapacit (s vazbou 
na místní gastronomické speciality), vymezení nových ploch pro ubytovací a stravovací zařízení. 

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

 Rozvíjet kulturní, společenské a sportovní akce – hradní atrakce a slavnosti, balónové létání, atd. 

 Vybudovat a rozšiřovat nabídku relaxačních a ozdravných služeb s vazbou na speleoterapii.   

 Zvážit možnost vybudování golfového hřiště. 
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3.10 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
 

3.10.1 Daňová výtěžnost 
Daňové příjmy rozpočtů obcí upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 

daní  územním  samosprávným  celkům  a  některým  státním  fondům,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 

Rozhodující úlohu v daňových příjmech obcí hrají daň z nemovitostí a podíl na sdílených daních, které 

zahrnují daň  z přidané hodnoty, daně  z příjmů právnických osob a daně z příjmů  fyzických osob. Výše 

podílu obcí na sdílených daních je závislá zejména na celkové výměře katastrálních území obce (váha 3 

%), prostém počtu obyvatel (váha 3 %) a koeficientech postupných přechodů stanovených v příloze č. 2 

k uvedenému zákonu (váha 94 %). 

Tabulka č. 3.10.1: Sdílený daňový příjem (v tis. Kč) 

Název obce 
Sdílený  daňový 

příjem 2013 

Daňová výtěžnost  

na 1 obyvatele 2011 

Daňová výtěžnost  

na 1 obyvatele 2013 

Bílá Lhota  10 394  8,13  9.3 

Bílsko  1 739  8,47  8.1 

Bouzov  14 112  9,87  9.2 

Červenka  11 938  8,24  8.3 

Dubčany  1 797  8,29  8.0 

Haňovice  3 864  7,51  8.5 

Cholina  6 434  8,07  8.7 

Litovel  87 580  10,60  8.8 

Loučka  1 706  9,28  8.8 

Luká  7 897  7,96  9.8 

Měrotín  2 048  7,62  7.6 

Mladeč  6 135  8,20  8.1 

Náklo  13 162  8,22  8.8 

Olbramice  1 830  7,37  7.9 

Pňovice  8 283  8,40  9.4 

Senice na Hané  16 238  8,72  8.9 

Senička  2 810  8,72  8.1 

Slavětín  1 910  8,55  9.5 

Střeň  4 932  6,87  8.4 

Vilémov  4 180  8,54  9.2 

 Zdroj: MF ČR 



110 

3.10.2 Nezaměstnanost 
 

Míra nezaměstnanosti 
Ve  správním  obvodu  docházelo  nejdříve  k pozvolnému  poklesu  nezaměstnanosti  (r.  2007,  2008),  po 

kterém následoval v důsledku ekonomické krize prudký nárůst až do začátku roku 2010, kdy opět začíná 

mírně klesat. Od r. 2013 je uváděna hodnota podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (v %), která mění 

metodiku  výpočtu  vyjadřujícího nezaměstnanost  v obcích a  s údaji  s předchozích  let  je nesrovnatelná, 

proto je v tabulce uvádeň pouze tento nový ukazatel. 

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob vykazují obce Loučka (12,5 %) a Dubčany (10,1 %), naopak nejnižší 

Senička (2,2 %), Střeň (2,5 %) a Haňovice (2,6 %). Hodnota pro celé ORP je pod průměrem kraje (5,8 %) 

i republiky (5,4 %) a ze všech správních obvodů kraje je nejmenší (spolu s ORP Prostějov). Od roku 2013 

dochází  ke  snižování  podílu  nezaměstnaných  osob  ve  všech  obcích,  přičemž  největší  pokles  byl 

zaznamenán ve Slavětíně.  

Tabulka č. 3.10.2: Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%) k 31.12. 

obec 
podíl nezaměstnaných osob (%) 

rozdíl 2013‐2015 
2013  2014  2015 

Bílá Lhota  5,2  5,4  3,7  ‐1,5 

Bílsko  5,0  4,1  4,8  ‐0,2 

Bouzov  7,8  6,0  4,6  ‐3,2 

Červenka  4,7  4,7  3,2  ‐1,5 

Dubčany  11,7  10,7  10,1  ‐1,7 

Haňovice  5,2  3,6  2,6  ‐2,6 

Cholina  8,5  5,4  4,4  ‐4,1 

Litovel  7,9  6,1  4,6  ‐3,2 

Loučka  13,8  14,7  12,5  ‐1,3 

Luká  10,0  5,2  6,0  ‐4,0 

Měrotín  10,7  6,3  4,0  ‐6,7 

Mladeč  8,8  6,9  4,3  ‐4,5 

Náklo  8,5  8,0  6,4  ‐2,2 

Olbramice  8,2  7,5  8,1  ‐0,1 

Pňovice  11,2  7,6  4,8  ‐6,4 

Senice na Hané  7,6  5,9  5,1  ‐2,5 

Senička  8,2  6,6  2,2  ‐6,0 

Slavětín  17,5  9,1  9,1  ‐8,4 

Střeň  8,3  7,4  2,5  ‐5,8 

Vilémov  8,7  7,1  7,4  ‐1,3 

SO ORP Litovel  8,0  6,3  4,8  ‐3,2 

Zdroj: ČSÚ 
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3.10.3 Podnikatelská struktura 
 

Na území SO ORP Litovel působí celkem 2458 aktivních subjektů. Z 2020 z nich, které uvádějí počet svých 

zaměstnanců, je 1565 firem bez zaměstnanců, 298 firem zaměstnává 1–5 osob, dalších 55 firem má 6–9 

zaměstnanců, 46  firem má 10–19  zaměstnanců.  S rostoucím počtem  zaměstnanců počet  firem  rychle 

klesá. Registrovaných subjektů je ve správním obvodě 4582. 

Tabulka č. 3.10.3: Počet ekonomicky aktivních subjektů podle počtu zaměstnanců (31.12.2015) 

Počet zaměstnanců  Počet firem 

Bez zaměstnanců  1 565

1 ‐ 5  298

6 ‐ 9  55

10 ‐ 19  46

20 ‐ 24  12

25 ‐ 49  21

50 ‐ 99  6

100 ‐ 199  10

200 ‐ 249  3

250 ‐ 499  4

Neuvedeno  438 

Celkem  2 458 

Zdroj: ČSÚ, 2015 

Podle CZ‐NACE1 tvoří subjekty se zjištěnou aktivitou v terciárním sektoru největší podíl (57,8 %), přičemž 

nejvíce  jich spadá do velkoobchodu a maloobchodu; údržby a opravy motorových vozidel. Sekundární 

sektor tvoří 31,8 % a primární 8,4 %.  

Tabulka č. 3.10.4: Počet ekonomicky aktivních subjektů podle CZ‐NACE (31.12.2015) 

Převažujícící činnost  2015  % 

Celkem  2458  100,0 

A   Zemědělství, lesnictví, rybářství  206  8,4 

B‐E   Průmysl celkem  427 
31,8 

F   Stavebnictví  355 

G   Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba motorových vozidel 

375 

57,8 

H   Doprava a skladování  86 

I   Ubytování, stravování a pohostinství  137 

J   Informační a komunikační činnosti  29 

K   Peněžnictví a pojišťovnictví  80 

L   Činnosti v oblasti nemovitostí  37 

M   Profesní, vědecké a technické činnosti  231 

N Administrativní a podpůrné činnosti  32 

                                                            
1 Klasifikace ekonomických činností (CZ‐NACE) nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) s 

účinností od 1. ledna 2008. Nová klasifikace CZ‐NACE má zohlednit technologický rozvoj a strukturální změny 

hospodářství za posledních patnáct let, a tedy být relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu, jako i lépe 

srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi, protože je součástí systému statistických klasifikací, které vznikly 

pod záštitou Statistické divize OSN. 
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Převažujícící činnost  2015  % 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení  50 

P Vzdělávání  42 

Q Zdravotní a sociální péče  47 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti  56 

S Ostatní činnosti  218 

T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů  . 

U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů  . 

X nezjištěno  50  2,0 

Zdroj: ČSÚ, 2015 

Podle počtu ekonomicky aktivních subjektů převažuje ve všech obcích terciární sektor, kromě Měrotína, 

kde je více subjektů v sekundárním sektoru. Nejvyšší počet subjektů celkem mají po Litovli obce Senice 

na Hané a Bouzov. Nejmenší počet vykazují Dubčany. 

Tabulka  č.  3.10.6.  Počet  ekonomicky  aktivních  subjektů  podle  sektorů  v obcích  SO  ORP  Litovel 

(31.12.2015) 

  primární sektor 
sekundární 
sektor 

terciární sektor  celkem 
převažující 
sektor 

Bílá Lhota  17  32  58  108  terciární 

Bílsko  5  8  12  25  terciární 

Bouzov  20  48  92  164  terciární 

Červenka  7  43  95  152  terciární 

Dubčany  2  6  7  15  terciární 

Haňovice  6  18  31  55  terciární 

Cholina  4  36  47  89  terciární 

Litovel  50  345  646  1064  terciární 

Loučka  5  8  11  24  terciární 

Luká  15  22  47  85  terciární 

Měrotín  6  13  10  29  sekundární 

Mladeč  7  35  36  80  terciární 

Náklo  11  36  99  150  terciární 

Olbramice  8  11  16  35  terciární 

Pňovice  11  38  40  90  terciární 

Senice na Hané  16  51  96  165  terciární 

Senička  5  8  19  33  terciární 

Slavětín  5  2  11  19  terciární 

Střeň  3  6  20  29  terciární 

Vilémov  3  16  27  47  terciární 

SO ORP Litovel  206  782  1420  2458  terciární 

 Zdroj: ČSÚ, 2015 

Míra podnikatelské aktivity 
Míra podnikatelské aktivity vyjadřuje počet podnikatelů – fyzických osob připadajících na 1000 obyvatel. 

Je  tak  jedním  z možných  indikátorů  úspěšnosti  podpory  drobného  podnikání.  Ve  správním  obvodě 

Litovel  připadá  161  podnikatelů  na  1000  osob.  Nejvyšší  míru  podnikatelské  aktivity  vykazují  obce 

Olbramice  (213), Cholina  (172)  a  Červenka  (171). Obcemi  s nejnižší mírou  podnikatelské  aktivity  jsou 

Střeň  (105)  a  Slavětín  (121). Oproti  roku  2009  se míra  podnikatelské  aktivity  zvýšila  ve  většině  obcí 

(nejvíce v Haňovicích), ke snížení došlo pouze v Olbramicích, Dubčanech a Cholině. 
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Tabulka č. 3.10.7: Míra podnikatelské aktivity (31.12.2015) 

Obec  Celkem fyzických osob  Počet obyvatel 
Míra podnikatelské 

aktivity 

Bílá Lhota  188 1130 166 
Bílsko  35 226 155 

Bouzov  237 1538 154 

Červenka  244 1428 171 

Dubčany  32 232 138 

Haňovice  75 445 169 

Cholina  126 732 172 

Litovel  1644 9879 166 

Loučka  34 208 163 

Luká  140 844 166 

Měrotín  46 270 170 

Mladeč  114 751 152 

Náklo  228 1538 148 

Olbramice  47 221 213 

Pňovice  156 921 169 

Senice na Hané  274 1808 152 

Senička  55 346 159 

Slavětín  26 214 121 

Střeň  64 608 105 

Vilémov  71 432 164 

SO ORP Litovel  3836 23771 161 

Zdroj: ČSÚ, 2015 

3.10.4 Indikátory 
 

Hodnocení indikátoru daňová 

výtěžnost na obyvatele: 

‐2  méně než 8,49 tis. Kč 

‐1  8,3 – 8,59 tis. Kč 

0  8,70 – 8,89 tis. Kč 

1  8,90 – 8,99 tis. Kč 

2  9,0tis. Kč a více 

Hodnocení  indikátoru  Podíl 

nezaměstnaných  osob 

dosažitelných (%)  

‐2  10 % a více 

‐1  8,0 – 9,99 % 

0  6,0 – 7,99 % 

1  5,0 – 5,99 % 

2  méně než 5,0 % 

Hodnocení  indikátoru  míra 

podnikatelské aktivity: 

‐2  méně než 120,0 

‐1  120,0 – 139 

0  140,0 – 159 

1  160,0 – 179 

2  180 a více 
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Tabulka  č.  3.10.8: Hodnocení  indikátorů  daňové  výtěžnosti,  průměrné  roční míry  nezaměstnanosti  a 

míry podnikatelské aktivity 

Obec 
DV/obyv. 
(tis. Kč) 
2013 

Hodnocení 
indikátoru 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 
dosažitelných 
(%) k 31.3. 2015

Hodnocení 
indikátoru 

Míra 
podnikatelské 
aktivity 2015 

Hodnocení 
indikátoru 

Bílá Lhota  9.3  2  3,7  2  166  1 

Bílsko  8.1  ‐2  4,8  2  155  0 

Bouzov  9.2  2  4,6  2  154  0 

Červenka  8.3  ‐1  3,2  2  171  1 

Dubčany  8.0  ‐2  10,1  ‐2  138  ‐1 

Haňovice  8.5  ‐1  2,6  2  169  1 

Cholina  8.7  0  4,4  2  172  1 

Litovel  8.8  0  4,6  2  166  1 

Loučka  8.8  0  12,5  ‐2  163  1 

Luká  9.8  2  6,0  0  166  1 

Měrotín  7.6  ‐2  4,0  2  170  1 

Mladeč  8.1  ‐2  4,3  2  152  0 

Náklo  8.8  0  6,4  0  148  0 

Olbramice  7.9  ‐2  8,1  ‐1  213  2 

Pňovice  9.4  2  4,8  2  169  1 

Senice na Hané  8.9  1  5,1  1  152  0 

Senička  8.1  ‐2  2,2  2  159  0 

Slavětín  9.5  2  9,1  ‐1  121  ‐1 

Střeň  8.4  ‐2  2,5  2  105  ‐2 

Vilémov  9.2  2  7,4  0  164  1 

 Zdroj: MF ČR, MPSV, ČSÚ 
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3.10.5 SWOT analýza  
 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Vysoká  daňová  výtěžnost  (9,03  tis.  Kč  na 

obyvatele). 

Vysoký  podíl  nezaměstnaných  osob  v obcích 

Loučka (12,5 %) a Dubčany (10,1 %). 

Vyvážená,  diverzifikovaná  odvětvová  a  velikostní 

struktura zaměstnavatelů. 

Nízká míra podnikatelské aktivity (nejnižší v obcích 

Střeň a Slavětín). 

Příznivé  předpoklady  pro  rozvoj  ekologických 

a mimoprudukčních  forem  zemědělství  v okolí 

Litovle. 

Zanedbaný stav nemovitostí s možnosti využití pro 

rozvoj podnikání. 

Levná  pracovní  síla  a  nízká  průměrná mzda  jako 

konkurenční  výhoda  pro  případné  investory 

a nové podnikatele. 

 

Průmyslová zóna v Litovli.   

Velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.   

Nízký podíl nezaměstnaných osob (pod krajským  i 

republikovým průměrem, nejmenší  ze  všech ORP 

v rámci kraje) 

 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Podpora  místních  firem  a  podnikatelů  na  úkor 

nadnárodních firem a řetězců. 

Pokles  zájmu  silných  investorů  o  podnikání 

v území. 

Podpora  tvorby  nových  pracovních  míst  (např. 

zajištění  pozemků  pro  drobné  podnikání,  využití 

brownfields, budování podnikatelských zón). 

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní 

síle na trhu práce. 

Výhodné podmínky čerpání finančních prostředků 

z národních  a mezinárodních  programů  (např.  ze 

strukturálních fondů EU). 

Pokračující  trendy  v nedostatečné  kvalifikaci 

pracovní síly na území SO ORP. 

Zvyšování  kvalifikace  volných  pracovních  sil  pro 

uplatnění na trhu práce. 

 

 

3.10.6 Problémy k řešení 
 

V rámci SO ORP Litovel  je  třeba posílit  tvorbu pracovních míst, vytvořit  lepší podmínky pro podnikání 

a zajistit  kvalifikovanou  pracovní  sílu.  Podporovat  zejména  místní  firmy  a  podnikatele  s nízkou 

ekologickou zátěží na úkor nadnárodních firem a řetězců. 
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 Připravit vhodné, dostupné a zainvestované pozemky i objekty – haly, budovy, kanceláře.  

 Využívat  brownfields  (především  bývalé  zemědělské  objekty).  Revitalizace  opuštěných  objektů, 
budování podnikatelských zón. 

 Vést katalog dostupných objektů, rozvojových ploch a nefunkčních areálů. 

 Vést přehled lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikace vlastníků a základních problémů. 

 Zlepšit dopravní obslužnost a dopravní infrastrukturu. 

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

 Přilákat  kvalifikovanou  pracovní  sílu  z okolních  regionů  nabídkou  vhodných  ploch  pro  bydlení, 
dostatečnou veřejnou vybaveností a službami. 

 Zvýšit daňové příjmy zvýšením: 
o počtu nemovitostí na území obce, 
o počtu obyvatel a velikostí obce, 
o počtu fyzických osob s trvalým bydlištěm v obci, 
o zaměstnanců majících místo výkonu práce v obci. 
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4 VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

4.1 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ  
 

Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů: 

 
1. Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů; 
2. Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů;  
3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 
 

Autoři  rozboru  udržitelného  rozvoje  území  pro  vlastní  vyhodnocení  kvality  území  použili  metody 

stanovení  indikátorů,  které  indikují  stav/vývoj  daných  skutečností  v jednotlivých  oblastech  (v rámci 

zákonem stanovených  témat). Tyto  indikátory sice nemohou a ani se nesnaží popsat reálný stav/vývoj 

území v celém  jeho  rozsahu, ale  jde  spíše o popsání  „vrcholu  ledovce“, vybrání  těch hlavních oblastí, 

které  charakterizují  stav/vývoj  v jednotlivých  pilířích  udržitelného  rozvoje  území  (dle  doporučené 

metodiky  MMR  z 05/2010  –  klíčové  faktory).  Následující  tabulka  ukazuje,  jak  byla  témata  (resp. 

indikátory daných  témat)  rozdělena do pilířů za účelem vyhodnocení  jejich vyváženosti. Témata, která 

není možné jednoznačně zařadit do jednoho pilíře, jsou zahrnuta ve více pilířích. 

Tabulka č. 4.1.1: Zařazení témat do pilířů za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů 

Environmentální pilíř  Ekonomický pilíř  Sociodemografický pilíř 

 horninové prostředí a geologie 

 vodní režim 

 hygiena životního prostředí 

 ochrana přírody a krajiny 

 ZPF a PUPFL 

 hospodářské podmínky 

 veřejná  dopravní 
a technická infrastruktura 

 bydlení 

 rekreace 

 veřejná  dopravní 
a technická infrastruktura 

 sociodemografické 
podmínky 

 bydlení 

 rekreace 

Zdroj: Metodika MMR, 2010 

Pro  vyhodnocení  vyváženosti  jednotlivých  pilířů  bylo  využito  5‐bodového  systému,  kdy  každý 

vyhodnocený  indikátor  pro  dané  území  obce  obdržel  buď  záporný  bod  (–2  nebo  –1)  (hodnocený 

jev/proces je negativní), 0 bodů (neutrální) nebo kladný bod (1 nebo 2) (pozitivní). Sečtením všech bodů 

za  všechny  indikátory  daného  pilíře  v hodnocené  oblasti  byl  získán  součet,  jenž  však  ještě 

nereprezentuje  sílu  a  stav  daného  pilíře,  neboť  v každém  pilíři  je  v principu možno  pro  vyhodnocení 

použít různého počtu indikátorů. 

Aby  bylo možné  správně  posoudit  vyváženost  pilířů,  bylo  nutné  nejprve  eliminovat  rozdíly  v počtu 

použitých  indikátorů v jednotlivých pilířích, a  to pomocí přepočtového koeficientu. Každému pilíři byla 

nejprve  určena  hodnota  100  bodů,  které  byly  použity  jako  základní  hodnota  pro  výpočet  daného 

koeficientu. Poté byl stanoven maximální počet bodů, který může daný pilíř získat. Přepočtový koeficient 

pro  každý  pilíř  byl  následně  vytvořen  vydělením  100  bodů,  stanovených  jako  základní  hodnota  pro 

výpočet koeficientu, maximálním počtem bodů, které může daný pilíř získat. Tímto přístupem se autoři 

přiklonili  k takovému hodnocení,  kdy  váhy  všech  indikátorů  v rámci  jednotlivých pilířů  jsou  shodné. A 

váha všech indikátorů jednoho pilíře je různá od vah indikátorů ostatních pilířů, pokud má daný pilíř jiný 
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celkový počet  indikátorů. Autoři  tímto  způsobem neupřednostnili  žádný pilíř  jako důležitější než další 

dva pilíře udržitelného rozvoje. 

Vynásobením přepočtového koeficientu a součtu bodů dosažených v jednotlivých pilířích vznikla bodová 

hodnota, kterou již bylo možné použít pro posouzení vyváženosti pilířů v jednotlivých obcích. Na základě 

kladného nebo záporného znaménka u této bodové hodnoty byly obce zařazeny do jedné z osmi skupin 

(viz následující tabulka). U neutrálního hodnocení pilíře (0 bodů) byla obec ohodnocena subjektivně. 

Tabulka č. 4.1.2: Zařazení obce do skupiny na základě pozitivního nebo negativního hodnocení pilířů 

Zařazení  obce 

do skupiny 
Environmentální pilíř  Ekonomický pilíř  Sociodemografický pilíř 

1  +  +  + 

2 a  +  +  ‐ 

2 b  +  ‐  + 

2 c  ‐  +  + 

3 a  +  ‐  ‐ 

3 b  ‐  +  ‐ 

3 c  ‐  ‐  + 

4  ‐  ‐  ‐ 

Zdroj: Metodika MMR, 2010 

Pozn.: + pozitivní hodnocení, ‐ negativní hodnocení 

Zvlášť  se  vyhodnotily  jednotlivé  pilíře  udržitelného  rozvoje  a  dále  se  rozlišily  jednotlivé  obce  podle 

celkového bodového zisku za všechny tři pilíře od nejhůře hodnoceného území s největšími problémy a 

nedostatky po území nejlépe hodnocené. 

Ve všech pilířích se podařilo nashromáždit dostatečný počet dat, z nich zpracovat a vyhodnotit patřičný 

požadovaný počet indikátorů, jejichž váha se projevila ve vyhodnocení území jednotlivých obcí. 

Vlastní vyváženost jednotlivých pilířů může být dána vyrovnaným počtem získaných bodů v jednotlivých 

pilířích (jako lepší jsou brána hodnocení v kladných číslech). 
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Tabulka č. 4.1.3: Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích a SO ORP Litovel – aktualizace 2016 

Obec 

Počet  dosažených 

bodů 

Přepočtená  bodová 

hodnota 

Zařazení 

obce 

2016 

Zařazení 

obce 

2014 ENV  EKO  SOC  ENV  EKO  SOC 

Bílá Lhota  -1 2 -5 ‐10  12.6  ‐31.5  3b  4 

Bílsko  2 -1 1 20  ‐6.3  6.3  2b  3a 

Bouzov  1 1 -3 10  6.3  ‐18.9  2a  3b 

Červenka  -3 3 2 ‐30  18.9  12.6  2c  2c 

Dubčany  1 -4 3 10  ‐25.2  18.9  2b  3a 

Haňovice  -6 0 -7 ‐60  0  ‐44.1  3b  4 

Cholina  -2 2 0 ‐20  12.6  0  2c  2c 

Litovel  -7 0 -5 ‐70  0  ‐31.5  2b  2c 

Loučka  0 0 -2 0  0  ‐12.6  2a  4 

Luká  -1 2 0 ‐10  12.6  0  2c  4 

Měrotín  2 -3 -10 20  ‐18.9  ‐63  3a  3a 

Mladeč  -5 1 -4 ‐50  6.3  ‐25.2  3b  4 

Náklo  -3 -3 0 ‐30  ‐18.9  0  3c  2c 

Olbramice  4 -6 -4 40  ‐37.8  ‐25.2  3a  3a 

Pňovice  2 6 4 20  37.8  25.2  1  1 

Senice na Hané  -4 -2 -7 ‐40  ‐12.6  ‐44.1  4  3b 

Senička  0 -2 -3 0  ‐12.6  ‐18.9  3a  3c 

Slavětín  3 -3 -1 30  ‐18.9  ‐6.3  3a  3a 

Střeň  3 -2 1 30  ‐12.6  6.3  2b  2b 

Vilémov  5 5 -1 50  31.5  ‐6.3  3a  3a 

váha pilíře  10,0  6,3  6,3            

Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 
nulová hodnota dosažených bodů byla započítána jako nevyhovující (záporný) stav pilíře 

Za  každý  pilíř mohla  každá  obec  získat  body  v rozmezí  ‐100  až  +100,  v součtu  všech  tří  pilířů  tedy 

v rozmezí od ‐300 až +300 bodů.  
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4.1.1 Vyhodnocení environmentálního pilíře 
 

V environmentálním pilíři získaly obce bodové ohodnocení v rozpětí od ‐70 po 40 bodů. Z hodnocených 

20 obcí dosáhlo 8 obcí kladné hodnocení, 2 obce  jsou hodnoceny neutrálně a 10obcí  získalo  záporné 

hodnocení.  

Ve srovnání s vyhodnocením z roku 2012 zůstávají hodnoty beze změn 

4.1.2 Vyhodnocení ekonomického pilíře 
 

Vlastní rozpětí bodových hodnocení ekonomického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od ‐44 po 25 Ve 

srovnání  s hodnocením  z roku  2013  se  projevuje  negativní  vliv  míry  nezaměstnanosti  a  trvá  trend 

kladného hodnocení z důvodu zvyšující se vybaveností technickou  infrastrukturou (realizace kanalizace, 

nebo ČOV.) 

4.1.3 Vyhodnocení sociodemografického pilíře 
 

Vlastní rozpětí bodových hodnocení ekonomického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od ‐25 po 55 Ve 

srovnání s hodnocením z roku 2013 je zřejmý vyrovnaný trend.  

 



121 

Obrázek č. 4.1.1: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – celkové hodnocení 3. aktualizace UAP 2016 
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Tabulka č. 4.1.4: Přehled indikátorů použitých pro vyhodnocení vyváženosti pilířů 

P
ilí
ř 
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m
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Indikátor 

Obec 
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Č
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P
ň
o
vi
ce
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ět
ín
 

St
ře
ň
 

V
ilé
m
o
v 

 e
n
vi
ro
n
m
en

tá
ln
í 

2 

Sklonitá orná půda  ‐2  1 ‐2 2 2 1 1 ‐2 ‐1 ‐1  0 ‐1 2 1 2 0 1 1 2  1 

Stav povrchových a 

podzemních vod 
0  0  0  ‐2  ‐1  ‐2  ‐2  ‐2  0  1  1  ‐2  ‐2  1  ‐1  ‐1  ‐1  1  ‐2  1 

3  Kvalita ovzduší  ‐1  1 1 ‐1 1 ‐1 1 ‐1 1 1  1 ‐1 ‐1 1 1 1 1 1 1  1 

4  Koeficient ekologické 

stability krajiny 
0  ‐1  1  ‐1  ‐2  ‐2  ‐1  ‐1  0  0  ‐1  1  ‐2  ‐1  ‐1  ‐2  ‐1  0  1  2 

5 
Změna výměry 

zemědělské půdy mezi 

lety 2003 a 2015 

2  1  1  ‐1  1  ‐2  ‐1  ‐1  0  ‐2  1  ‐2  0  2  1  ‐2  0  0  1  0 

ENV  celkem 
‐1  2  1  ‐3  1  ‐6  ‐2  ‐7  0  ‐1  2  ‐5  ‐3  4  2  ‐4  0  3  3  5 

 e
ko
n
o
m
ic
ký
 

6 

Počet  spojů  na  1000 

obyvatel 
‐1  2  ‐2  0  2  1  0  ‐2  0  ‐1  ‐1  0  ‐1  0  ‐1  ‐1  0  2  0  0 

Vybavenost technickou 

infrastrukturou 
0  0  ‐2  2  1  0  0  2  0  ‐1  ‐1  2  2  0  2  2  0  ‐1  1  2 

8 
Průměrná intenzita 

bytové výstavby za 

období 2009‐2015 

0  0  0  2  2  1  2  ‐1  0  2  1  0  0  ‐2  2  ‐1  2  ‐2  0  0 

9 

Podíl potenciálních 

rekreačních ploch  
0  ‐1  1  ‐1  ‐2  ‐2  ‐1  ‐1  1  0  ‐1  1  ‐2  ‐1  0  ‐2  ‐2  0  1  2 

Turisticko‐rekreační 

funkce 
‐2  ‐2  0  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐1  0  ‐1  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2 
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10 

Podíl nezaměstnaných 

osob dosažitelných v 
roce 2015 

2  2  2  2  ‐2  2  2  2  ‐2  0  2  2  0  ‐1  2  1  2  ‐1  2  0 

Daňová výtěžnost na 

obyvatele v roce 2013 
2  ‐2  2  ‐1  ‐2  ‐1  0  0  0  2  ‐2  ‐2  0  ‐2  2  1  ‐2  2  ‐2  2 

Míra podnikatelské 

aktivity  
1  0  0  1  ‐1  1  1  1  1  1  1  0  0  2  1  0  0  ‐1  ‐2  1 

EKO celkem 
2 -1 1 3 -4 0 2 0 0 2 -3 1 -3 -6 6 -2 -2 -3 -2 5 

 s
o
ci
o
d
e
m
o
gr
af
ic
ký
 

6 

Počet spojů na 1000 

obyvatel 
‐1  2  ‐2  0  2  1  0  ‐2  0  ‐1  ‐1  0  ‐1  0  ‐1  ‐1  0  2  0  0 

Vybavenost technickou 

infrastrukturou 
0  0  ‐2  2  1  0  0  2  0  ‐1  ‐1  2  2  0  2  2  0  ‐1  1  2 

7 

Podíl obyvatel s VŠ v 

roce 2011 
0  0  2  1  ‐1  ‐2  1  2  0  1  ‐2  ‐1  1  1  ‐1  0  0  ‐2  ‐1  1 

Index stáří 2015  ‐2  1 ‐2 ‐2 2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2  ‐2 ‐2 0 ‐2 2 ‐2 ‐1 2 0  ‐2 

Změna počtu obyvatel 

mezi lety 1999‐2015 
0  1  0  2  1  ‐1  2  ‐1  ‐1  2  ‐2  ‐2  2  2  2  ‐1  0  2  2  ‐2 

8 
Průměrná intenzita 

bytové výstavby za 

období 2009‐2015 

0  0  0  2  2  1  2  ‐1  0  2  1  0  0  ‐2  2  ‐1  2  ‐2  0  0 

9 

Podíl potenciálních 

rekreačních ploch  
0  ‐1  1  ‐1  ‐2  ‐2  ‐1  ‐1  1  0  ‐1  1  ‐2  ‐1  0  ‐2  ‐2  0  1  2 

Turisticko‐rekreační 

funkce 
‐2  ‐2  0  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  0  ‐1  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2 
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SOC celkem 
-5 1 -3 2 3 -7 0 -5 -2 0 -10 -4 0 -4 4 -7 -3 -1 1 -1 

Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 
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5 ZÁVĚR 
 

Byla  aktualizovaná  požadovaná  témata  včetně  SWOT  analýz,  které  shrnují  pro  dané  území  její  silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Součástí  vlastních  témat  je  i  zpracování  problémových  oblastí,  z nichž  je  zpracován  závěr  formou 

katalogu problémů jednotlivých obcí a některé jsou určeny pro řešení v územně plánovací dokumentaci 

(kap. 5.2). 
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5.1 URBANISTICKÉ, DOPRAVNÍ A HYGIENICKÉ ZÁVADY V ÚZEMÍ, OHROŽENÍ V ÚZEMÍ 
 

Okruh problémů  k řešení  v územně plánovací dokumentaci  je dán  vyhláškou  č. 500/2006  Sb. V rámci 

řešení RURÚ SO ORP Litovel je takto členěn i problémový výkres. Podkladem pro problémový výkres jsou 

údaje a informace o jevech v území, které vstupují jako předmět nebo součást závad nebo střetů v území 

do  vyhodnocení  nebo  popisu  problémového  výkresu.  Jejich  součástí  jsou  i  záměry,  které  vstupují 

a zasahují do stávající struktury limitů a hodnot. 

 

5.1.1 Závady a ohrožení v území 
 

Urbanistické závady v území 
Plochy  bývalé  průmyslové  nebo  zemědělské  výroby  (event.  další  plochy)  jsou  v některých  obcích 

nevyužívané a mají charakter tzv. brownfields –  řadí se mezi urbanistické závady v území. Tyto plochy 

vyžadují další doplnění. V územních plánech je vždy nutné posuzovat jejich další možné využití. 

Dopravní a hygienické závady v území 
Mezi  hlavní  dopravní  závady  patří množství  silnic  1.  a  2.  tř.  v území,  které  procházejí  zastavěnými 

územími obcí, intenzita a dostupnost veřejné dopravy atd.  

Dopravní závady v území 

 Dopravní zatížení silniční sítě na území SO ORP Litovel dokládají výsledky z celostátního sčítání 
dopravy v roce 2010. 

 Nejvyšších ročních průměrných  intenzit provozu  je dosahováno na rychlostní silnici R35 ve výši 
15 – 19 tis. vozidel / 24 hod. Z dalších úseků je vykazována zvýšená intenzita na přivaděčích od 
R35 do Litovle (6 – 8 tis. vozidel /24 hod) a na silnici II/635 (Olomouc – Litovel) paralelně vedené 
k R35  (2,5  –  3,5  tis.  vozidel  /  24  hod).  Intenzita  blížící  se  10  tis.  vozidel  /  24  hod.  byla  dále 
zaznamenána na průtahu silnice II/449 přes Litovel. Na ostatních komunikacích není dosahováno 
intenzity vyšší než 3000 vozidel / 24 hod s výjimkou úseku  II/449 mezi Litovlí a Uničovem  (cca 
4,0 tis. vozidel / 24 hod). 

 Po  doplnění  páteřní  sítě  ČR  o  severní  spojení  pomocí  rychlostní  silnice  R35  mezi  Hradcem 
Králové a Mohelnicí  lze očekávat významné  zvýšení  intenzit provozu  i na  již existujícím úseku 
mezi Mohelnicí a Olomoucí. 

 Vzhledem k lokalizaci záměrů v území CHKO Litovelské Pomoraví nebo v jeho těsné blízkosti, lze 
očekávat významné střety se zájmy ochrany přírody. Bude‐li projekt těchto záměrů schválen, lze 
důvodně očekávat, že stavba bude muset být přizpůsobena pro zachování migrační propustnosti 
pro volně žijící živočichy a náklady budou zvýšeny o realizaci dalších kompenzačních opatření. 

 Ve  shodě  s celostátními  trendy  neustále  roste  stupeň motorizace  a  proto  je  nutné  vzhledem 
k očekávanému  pokračování  tohoto  trendu  postupně  rozšiřovat  kapacity  garáží  a  odstavných 
stání, zejména v oblastech se zástavbou městského typu, tj. zejména v městě Litovli. Nedostatek 
parkovacích  míst  je  potřebné  řešit  také  v souvislosti  se  snahou  o  rozvoj  cestovního  ruchu 
(Mladeč, Bílá Lhota, Bouzov aj), který je významným příspěvkem k intenzitám dopravy. 

 Nutná elektrizace železniční tratě č.275 Prostějov – Kostelec na Hané – Olomouc. 

 Zrušení turistického provozu na železniční trati 274 by znamenalo snížení rekreačního potenciálu 
obce Mladeč a jejího okolí. 

 Do území SO ORP Litovel zasahuje dlouhodobě uvažovaný projekt výstavby kanálu Dunaj‐Odra‐
Labe  (D‐O‐L),  který  respektují  také  ZUR OK. Územní  rezerva  pro  vodní  cestu D‐O‐L  vymezuje 
plochy  pro  tyto  stavby  s  předpokládanou  realizací  v  dlouhodobém  horizontu  jako  území 
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speciálních  zájmů,  jejichž  využití  nesmí  být  měněno  způsobem,  který  by  znemožnil  nebo 
podstatně ztížil požadované budoucí využití. 

 Systém veřejné dopravy  je zařazen do  Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 
(IDSOK). V tomto  systému  jsou  v řešeném  území  zařazeny  pouze  autobusové  linky,  železniční 
nikoliv  –  u  tratě  275  je  předpokládána  její  integrace  „ode  dne  vyhlášení“.  IDSOK  nemá 
koordinátora  (funkci  zajišťuje  odbor  dopravy  krajského  úřadu),  integrace  je  v současnosti 
zajištěna pouze na tarifní úrovni a doposud nebyly řešeny vazby mezi železniční a autobusovou 
dopravou, úpravy a návaznosti jednotlivých linek. 

 Jak  vyplývá  z hodnocení  zpracovaného  pro  indikátor  „dopravní  dostupnost“, má  většina  obcí 
v regionu  poměrně  dobrou  obsluhu  veřejnou  dopravou  v pracovní  dny,  avšak  ve  dnech 
pracovního  volna  a  klidu  je  zajištění  obslužnosti  jednotlivých  obcí  velmi  špatné.  Nejhorší 
obslužnost  veřejnou  dopravou  má  obec  Dubčany,  další  místa  se  špatnou  dostupností  jsou 
Mladeč, Olbramice a Měrotín. 

 Z hodnocení dopravní dostupnosti  je dále zřejmá poměrně  slabá  funkce města Litovle  jakožto 
centra  regionu,  spádovost  lze  vypozorovat  spíše  směrem  ke  krajskému  městu  Olomouci, 
zejména u obcí ve východní a jižní části regionu. 

V rámci  ÚPD  jednotlivých  obcí  respektovat  vymezené  silniční  tahy  nadmístního  významu  v souladu 

s generelem dopravy,  aktualizované  v rámci návrhu  ZÚR Olomouckého  kraje. Dále  zpřesnit  vymezené 

koridory a specifikovat opatření navržené přestavby silniční sítě.  

Hlavním zdrojem hygienických závad  jsou  imise, hluk, staré ekologické zátěže, znečištění vodních  toků 

v území. Hygienické závady dále spočívají také v nedostatečné technické  infrastruktuře obcí, především 

v absenci kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. 

Překračování imisních limitů 

 Na 100 % území SO ORP došlo k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro ochranu zdraví 
lidí pro troposférický ozon (stejně je tomu na převážné části celé České republiky).  

 K překračování limitu pro oxidy dusíku NOx dochází v blízkosti hlavní komunikace R35. 

 I  když  lze  situaci  považovat  za  relativně  příznivou,  je  třeba  upozornit,  že  na  koncentrace 
znečišťujících látek v ovzduší mají velký vliv rozptylové podmínky. Lokálně – především v zimním 
období – může docházet k překračování imisních limitů pro zdraví lidí v obcích, kde jsou ve větší 
míře používána tuhá paliva.   

Pro  snížení  prašnosti  a  hluku  je  vhodné  zajistit  dostatečné  plochy  pro  zvýšení  lesnatosti  a  výsadbu 

účelové  zeleně, například pásů  zeleně podél průmyslových areálů, podél  komunikací a na návětrných 

stranách obcí. Citlivě vyhodnocovat vznik nových průmyslových zón a zvážit, zda povolit výstavbu nebo 

rozšíření kapacity stávajících velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování. Podporovat územní potřeby 

výstavby obchvatů obcí a měst  za účelem  snížení  imisní  zátěže obyvatel především  tranzitní nákladní 

dopravou.  Minimalizovat  negativní  vlivy  (emise,  hluk)  vyplývající  z výstavby  a  provozu  dopravní 

infrastruktury. Zajistit plochy a koridory technické infrastruktury (plynofikace). 

Staré ekologické zátěže 

 Dle dat ÚAP týkajících se starých ekologických zátěží, jejichž správcem a poskytovatelem je MŽP, 
jsou na území SO ORP Litovel evidovány 67 SEZ. V rámci 4. aktualizace byl seznam doplněn o 9 
kontaminovaných míst z databáze SEKM. Většina starých ekologických zátěží představuje staré 
skládky odpadu. Více jich je v  Bouzově, Litovli, Července, Loučce a obci Luká. 

Stav vodních útvarů 

 Na území SO ORP je 12 % délky útvarů povrchových vod tekoucích klasifikováno jako „rizikový“ 
z hlediska ekologického  stavu/potenciálu  (71 % délky útvarů povrchových  vod na území obce 
Bouzov)  a  34  %  délky  útvarů  povrchových  vod  tekoucích  je  klasifikováno  jako  „rizikový“ 
z hlediska chemického stavu (nejvíce obce Cholina – 95 % a Červenka ‐ 90 %).  
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 Na území SO ORP je jako „rizikový“ klasifikováno 30 % plochy útvarů podzemních vod z hlediska 
kvantitativního i chemického stavu. Jedná se o východní polovinu řešeného území. 

V rámci územního plánování podporovat vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních 

vod,  modernizace  stávajících  ČOV  a  dokončení  výstavby  čistíren  odpadních  vod,  realizace  místních 

kanalizací  a  ČOV  v menších  sídlech.  Přispívat  k  prevenci  a  snižování  znečišťování  povrchových 

a podzemních vod v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti. 

Technická infrastruktura 

 Zajištění kvalitních podmínek pro bydlení  je základní podmínkou udržitelného rozvoje venkova. 
Bez  dostupnosti  základní  technické  infrastruktury  bude  i  nadále  docházet  k postupnému 
vylidňování zejména u mladší generace, která požaduje vyšší standardy bydlení než mnohé obce 
v současnosti nabízejí. 

 V řešeném území se nenachází žádný velký zdroj elektrické energie. Celkový instalovaný výkon je 
5,7  MW,  z velké  části  realizovaný  na  území  města  Litovle.  Jednak  jde  o  sdruženou  výrobu 
elektrické energie a tepla, část výkonu tvoří také fotovoltaické instalace a malé vodní elektrárny. 
Větrná  energie  se  na  území  SO  ORP  Litovel  neuplatňuje,  neboť  zde  nejsou  vhodné  přírodní 
podmínky. 

 Většina  obcí  v řešeném  regionu  je  již  plynofikována  s výjimkou  obcí  Bouzov,  Dubčany,  Luká 
a Střeň, kde dosud plynofikace neproběhla. U obci Bouzov nelze její provedení očekávat, a ani by 
nebylo ekonomicky přijatelné, neboť v ní byl v uplynulých letech vybudována systém centrálního 
zásobování teplem z kotelny na biomasu. 

 Situace  v oblasti  zásobování  vodou  je poměrně dobrá,  většina obcí  je napojena na  skupinový 
vodovod Olomouc, veřejné zásobování vodou úplně chybí pouze v obcích Měrotín a Slavětín, jen 
částečně  (cca  40  %  obyvatel  obce)  jsou  zásobovány  Dubčany  a  také  Bouzov,  kde  je  sice 
vodovodem pokryta vlastní obec, ale mnohé z místních částí doposud vodovod nemají. 

 V současné době není vybudována ČOV v obcích Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Haňovice (návrh na 
přečerpávání  odpadních  vod  na  ČOV  Litovel),  Cholina,  Loučka,  Luká,  Měrotín,  Olbramice, 
Senička,  Slavětín.  Výstavba  je  náročná  na  rozsah  pomoci  z  fondů  kraje,  státu  i  EU.  Bez  této 
pomoci obce nejsou schopny uvedenou výstavbu zabezpečit. 

 Území není plně pokryto mobilním  signálem: nejvyššího  stupně pokrytí dosahuje operátor O2, 
kde je jeho špatná dostupnost pouze v několika místních částech obce Bouzov: Svojanov, Blažov 
a Kozlov. O něco více hůře pokrytých lokalit má Vodafone – vedle Bouzovska také v okolí Savína 
a Haňovic. Nejhorší pokrytí má operátor T‐Mobile: rozsáhlé oblasti CHKO Litovelské Pomoraví, 
některé místní části Bouzova, okolí Javoříčka, Savína nebo Haňovic. 

 Vysokorychlostní mobilní internet je dostupný od operátora T_mobile – služba Internet ADSL je 
dostupná  všude  s výjimkou  jižní  části  území  (Olbramice,  Dubčany,  Cholina,  Bílsko,  Loučka, 
Senička). U operátora O2 mobilní internet na bázi UMTS není dostupný, ale nabízeno je připojení 
pomocí  technologie  CDMA,  u  kterého  zhoršená  dostupnost  je  v okolí  následujících  sídel: 
Olbramice, Loučka, okolí Bouzova. 

Omezení pro rozvoj území a ohrožení v území 
Uvádíme  výčet  jevů,  které  působí  svojí  existencí  jako možné  ohrožení  v území  především  ve  vztahu 

k jeho dalšímu možnému využití, např. ohrožení území povodněmi a  jinými rizikovými přírodními  jevy. 

Uvedeny jsou také jevy, které mohou být omezující pro další rozvoj obcí. 

 Sesuvná   a poddolovaná území – Poddolované a sesuvné území mohou představovat omezení 
pro rozvoj obcí, například výstavby, mohou být také rizikem pro stávající výstavbu. Jediný sesuv 
menšího  rozsahu  (bodový)  se  nachází  v obci  Mladeč  a  to  mimo  zastavěné  území,  takže 
nepředstavuje  omezení  pro  rozvoj  obce.  V obcích  Luká,  Litovel  a  Bouzov  jsou  evidována 
poddolovaná  území,  přičemž  největší  se  nachází  v obci  Luká,  a  to  v relativní  blízkosti 
zastavěného území obce Javoříčko. 
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 Orná  půda  na  svažitých  pozemcích  (sklonitost  více  jak  7  stupňů)  –  údaj,  který  souvisí 
s potencionálním  nebezpečím  půdních  erozí  v intenzivně  obdělávaných  oblastech.  Absolutně 
největší množství ploch se svažitou ornou půdou se nachází na území obce Bílá Lhota a to téměř 
102 ha. Toto množství činí 12,96 % veškeré orné půdy na území obce. Nepříznivá situace je také 
na  území  obcí  Bouzov  (58 ha)  a  Litovel  (53 ha).  Zde  by mělo  být  prioritou  identifikovat  tyto 
pozemky  a  navrhnout  potřebná  opatření  vedoucí  k eliminaci  negativních  vlivů  (změna 
hospodaření, zatravnění, protierozní opatření, retenční nádrž ...). 

 Zastavěné  území  v záplavovém  území Q100  –  Na  území  SO ORP  Litovel  zasahuje  záplavové 
území Q100 dvou vodních toků – Moravy a Třebůvky. Záplavové území Q100 Moravy zasahuje do 
území obcí Bílá Lhota, Červenka, Litovel, Mladeč, Náklo, Pňovice a Střeň. Záplavové území Q100 
Třebůvky zasahuje pouze do území obce Bouzov. V těchto územích by neměly být povolovány 
nové  stavby  zhoršující  průběh  povodňové  vlny.  V již  zastavěných  částech  obcí,  kde  zasahuje 
plocha záplavového území Q100 je potřeba navrhnout a realizovat opatření chránící toto území 

 Nízká ekologická  stabilita území –  z vypočteného koeficientu ekologické  stability krajiny  (KES) 
pro SO ORP Litovel vyplývá, že se  jedná o území ekologicky málo stabilní. Mezi obce s  nízkým 
koeficientem pod hodnotu 0,9 patří 14 obcí – Bílá Lhota, Bílsko, Červenka, Dubčany, Haňovice, 
Cholina,  Litovel,  Luká, Měrotín, Náklo, Olbramice,  Pňovice,  Senice  na Hané  a  Senička.  Z  nich 
nejmenší ekologickou stabilitu má obec Dubčany, Haňovice  a Náklo. Především v těchto obcích 
umísťovat záměry mimo ekologicky nejstabilnější plochy, zajistit ochranu VKP,  lesních porostů 
a rozvoj ÚSES. Využit ÚP a KPÚ  k  zabezpečení  trvalého  souladu všech přírodních,  civilizačních 
a kulturních hodnot území. 

Níže jsou uvedeny předpokládané záměry na řešení problémů v dopravní infrastruktuře (rozdělené do 4 

skupin): 

 Projekt modernizace silniční sítě 
Stavby v této skupině byly vybrány před zpracováním Koncepce rozvoje silniční sítě  OK, do níž byly 

zahrnuty. Jedná se o stavby u kterých se předpokládala realizace v období 3  let. Na území SO ORP 

Litovel by měly být realizovány stavby uvedené v následující tabulce. 

Tabulka č. 5.1.1: Vybrané stavby modernizace silniční sítě na území SO ORP Litovel  

Číslo  Číslo silnice  Místo  Popis 
Náklady 

(mil Kč)  

1  II/449  Uničov – Litovel  130
7  II/449  Senice na Hané  MUK I/35  10

10  II/446  Chomoutov – Pňovice  160

11  II/373  Slavětín ‐ Konice, (Konice – Runářov) 180

12  II/447  Pňovice – Litovel 30

29  III/4499  Mladeč  most ev. č. 4499‐4  15

30  II/449  Litovel  most ev. č. 449‐032  25

Zdroj: Koncepce rozvoje silniční sítě OK do roku 2010 s výhledem do roku 2013 

 Přeložky a dostavba silniční sítě II. a III. třídy 
Další  skupinu  tvoří  stavby  (obchvaty  sídel,  přeložky  a  přestavby  křižovatek),  jež  měly  v době 
zpracování návrhu rozpracovanou projektovou dokumentaci a u kterých se předpokládalo zahájení 
výstavby do 10 let, nebo jež by měly být postupně zařazeny k přípravě a realizaci (zásobník akcí). 
Na území SO ORP Litovel se jedná o stavby jež by měly být postupně zařazeny k přípravě a realizaci 
Olomouckým krajem, jež uvádí následující tabulka. 
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Tabulka č. 5.1.2: Dostavba silniční sítě na území SO ORP Litovel ‐ výhled 

Silnice  Místo  Popis 
Náklady 

(mil Kč) 

Navržené stavby (zásobník akcí) 

II/449  Litovel  západní obchvat města směrovaný do MÚK  na I/35  ‐ 

II/449  Červenka  obchvat obce  ‐ 

Zdroj: Koncepce rozvoje silniční sítě OK do roku 2010 s výhledem do roku 2013, 2006, vlastní úprava 

Konkrétní trasa přeložky silnice II/449 kolem Litovle a Červenky, je řešena dlouhodobě a dosud není 

schválená. Územní plány obou obcí které toto  řeší  jsou ve  fázi zpracovaných  (nebo upravovaných) 

návrhů a nejsou tedy platné. 

V ZUR OK je část trasy (resp. koridoru) vymezená jako návrhová, část jako rezervní. V aktualizaci ZUR 

OK č. 1  (dosud neschválená)  je celá tato trasa převedena do rezervních ploch. Doba realizace této 

přeložky se tedy dá jen obtížně stanovit. 

V rámci následně  zpracovaných  Zásad územního  rozvoje Olomouckého  kraje  (2008),  zpřesňujících 

vymezení  ploch  a  koridorů  vymezených  v PÚR  a  ploch  a  koridorů  nadmístního  významu,  byly 

vymezeny rovněž plochy a koridory, pro které se ukládá prověřit změny jejich využití územní studií. 

Na území SO ORP Litovel sem spadají koridory přeložky silnice  II/449 v úseku Litovel – Červenka – 

Uničov  a  přeložky  silnice  II/449  v oblasti  Senice,  jež  jsou  znázorněny  v příloze  ke  kartě.  Varianta 

přeložky  silnice  II/449,  navržená  v rámci  ZÚR OK,  by  přispěla  i    k omezení  tranzitní  dopravy  přes 

město Litovel. 

 Rekonstrukce a opravy silnic II. a III.třídy 
Návrh oprav a  rekonstrukcí  silnic  je  zaměřen na  zlepšení  stavu  silnic ve  stávající  trase, odstranění 

bodových  závad,  úprav  povrchů,  rekonstrukce  křižovatek,  úpravy  dopravně  problémových  míst 

a nehodových míst.   Byl zpracován  jako základ pro přípravu staveb, případně pro  jejich zařazení do 

plánu  staveb  podle  finančních možností.  Vymezení  navržených  staveb  na  území  SO  ORP  Litovel 

a návrh rekonstrukcí mostů na silnicích II. a III.třídy znázorňují obrázky v příloze ke kartě. 

Mezi  veřejně  prospěšné  stavby  (VPS)  byly  zařazeny  v rámci  ZÚR OK  stavby  uvedené  v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 5.1.3: Stavby zařazené mezi VPS na území SO ORP Litovel 

Označení 

stavby 
Popis veřejně prospěšné stavby 

Dotčená katastrální území obcí 

 

D16  II/449  Loučany – Senice n.H., obchvat  Loučany, Náměšť n.H, Senička, Senice n.H. 

D44  II/446, II/447  Pňovice, přeložky  Pňovice, Strukov 

Zdroj:  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, 2008, vlastní úprava 
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 Rozvoj železniční sítě na území SO ORP Litovel 

Koncepce  rozvoje  železniční  sítě na území SO ORP  Litovel  je  součástí  koncepce  rozvoje dopravní 
infrastruktury. V rámci Zásad územního rozvoje OK byly začleněny následující rozvojové záměry: 

 Modernizace  tratě  č.270  Přerov  –  Brno  v parametrech  koridorové  tratě  s dvoukolejným 
uspořádáním včetně elektrifikace. 

 Elektrizace tratě č.275 Prostějov – Kostelec na Hané – Olomouc. 
 

5.1.2 Úkoly a problémy k řešení pro celé území SO ORP Litovel 
 

Níže  jsou uvedeny hlavní výstupy a doporučení pro zpracování územních plánů obcí, která se netýkají 

pouze jednotlivých obcí, nýbrž celého území SO ORP Litovel. 

 Dodržování zásad ochrany ložisek nerostných surovin. 

 Minimalizace negativního vlivu případné další těžby nerostných surovin na složky životního prostředí 
(zábor  ZPF,  ochrana  vod,  ochrana  přírody)  a  dopravu,  při  současném  respektování  potřeby 
dostatečného množství surovin na trhu. 

 Podporovat  posilování  retenční  schopnosti  území,  dbát  na  nenarušení  povrchových 
a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a  léčivých vod a podporovat  jejich hospodárné 
využívání. 

 Přispívat  k  prevenci  a  snižování  znečišťování  povrchových  a  podzemních  vod  v důsledku 
zemědělské a průmyslové činnosti. 

 V regionu  se  nachází minimum  zařízení  pro  zpracováním  bioodpadu  (Bouzov).  Je  proto  vhodné 
vytipovat  a  vymezit  vhodnou  plochu  (plochy)  pro  umístění  zařízení  pro  kompostování  biomasy 
(a případně  i  bioplynové  stanice)  s ohledem  na  hygienické  požadavky  (nutno  řešit  s ohledem  na 
ostatní obce). 

 V oblastech  se  zhoršenou  kvalitou  ovzduší  obzvláště  citlivě  vyhodnocovat  vznik  nových 
průmyslových zón a podniků a zvážit, zda povolit výstavbu nebo rozšíření kapacity stávajících velkých 
a zvláště velkých zdrojů znečišťování. 

 Na úrovni ÚPD obcí, zvláště obcí bez realizovaného obchvatu (zejména Litovel, Červenka, Senice 
na Hané, Pňovice), prověřit potřeby a stabilizovat návrh řešení na odstranění bodových dopravních 
závad a negativních vlivů z provozu silniční motorové dopravy pro zlepšení plynulosti dopravy.  

 V blízkosti  významných  komunikací  zvážit  možnost  realizace  protihlukových  opatření  – 
protihlukových stěn, pásů zeleně, odsun stavební čáry pro novou výstavbu apod.  

 Zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zeleně, například pásů zeleně 
podél  průmyslových  areálů,  podél  komunikací  a  na  návětrných  stranách  obcí,  s celou  řadou 
pozitivních  dopadů  na  životní  prostředí  (např.  zachycení  a  snížení  prašnosti  v  ovzduší,  omezení 
hluku). 

 Vymezovat  plochy  pro  bydlení  pokud  možno  v místech  s nízkým  radonovým  indexem 
z geologického podloží.  

 Zajištění kapacit pro sběr, třídění a recyklaci odpadu.  
 Při  tvorbě územně plánovací dokumentace  je potřeba minimalizovat  zábory  zemědělské půdy 

a zejména  zemědělské  půdy  s vysokým  stupněm  ochrany  ZPF  (I.a  II.třída).  Snažit  se  především 
využívat  stávajících  nezemědělských  ploch.  Při  dočasných  záborech  půd  je  třeba  co  nejméně 
zatěžovat  obhospodařování  ZPF  a  po  ukončení  stavby  nebo  jiné  nezemědělské  činnosti  provést  
zpětnou rekultivaci dotčené půdy. 

 Minimalizovat zábor PUPFL a podporovat zvýšení lesnatosti.  
 Minimalizovat zábor PUPFL v důsledku liniových staveb, zejména ve velkých lesních komplexech, 

kde může dojít vlivem větru k rozpadu větší části lesa.  
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 Minimalizovat  i dočasný zábor  lesní půdy, který vždy vyžaduje změnu ve způsobu hospodaření 
v lese. 

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

 Dle potřeby  jednotlivých obcí zajistit a zvýšit  technickou vybavenost obcí  (napojení na ZP, 
odkanalizování, vodovodní řád... ). 

 Zajištění infrastruktury pro nové plochy pro bydlení, dopravní obslužnost apod..   

 Region je vhodný spíše pro letní turistiku a rekreaci, je zde nedostatek atrakcí a atraktivit pro 
turisty v zimním období a také v případě špatného počasí. 

 Budování  nových  cyklostezek,  cyklotras  a  tématických  cyklookruhů,  včetně  doprovodné 
infrastruktury. 

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

 Obnova a výsadba veřejné zeleně.  

 Rozšíření  stávajících  ubytovacích  a  stravovacích  kapacit,  vymezení  nových  ploch  pro 
ubytovací a stravovací zařízení. 

 V rámci  SO ORP  Litovel  je  třeba  posílit  tvorbu  pracovních míst.  Z čehož  plyne  především 
potřeba  intenzivnějšího  využití  stávajících  ploch  pro  podnikáni  a  využití  areálů  brownfields 
(především bývalé zemědělské objekty). 

 Z hlediska dlouhodobějšího  vývoje  je  vhodné  zvážit  využití  i  extenzivního  rozvoje  formou 
průmyslových zón, např. dosud nevyužitou zbytkovou  část průmyslové zóny Nasobůrky nabídnout 
podnikatelským  subjektům,  podnikajícím  v oblastech  s  nízkou  ekologickou  zátěží  a  s  vysokou 
přidanou  hodnotou.  To  není  nereálný  požadavek,  protože  díky  kvalitnímu  životnímu  prostředí 
a dobrému dopravnímu napojení může SO ORP Litovel získat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu (viz 
níže), která zde dosud chybí. 

 V rámci suburbanizačních procesů Olomouce je vhodné přilákat kvalifikovanou pracovní sílu 
příp.  movitější  podnikatele  nabídkou  vhodných  ploch  pro  rodinné  domky  s návaznou 
infrastrukturou.  Tímto způsobem je možné zlepšit úroveň kupní síly obyvatelstva. 
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5.2 VYMEZENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚPD 
 

Úplná  aktualizace ÚAP  SO ORP  Litovel  vyhodnotila  vymezené problémy  a  závady,  aktualizovala  jejich 

stav.  Vymezeny  jsou  zejména  problémy,  které  vyžadují  řešení  dopadu  záměru  do  území  nebo  určují 

územní střet.  

Na základě vyhodnocení   byly problémy k řešení  identifikovány a rozděleny do  jednotlivých karet obcí, 

na  které  v kap. 5.3.2 navazují podněty,  které  je nutné  zohlednit  v územně plánovací  činnosti  v rámci 

jednotlivých obcí. 

5.2.1 Katalog problémů 
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Bílá Lhota 
ČOV 2 Bílá Lhota hygienický problém odpadních vod 

- vymezení ploch a 
koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Bílá 
Lhota 

místní SWOT krátkodobý UPD 

  
D 4 Bílá Lhota dopravní problém řešení 

homogenizace trasy R 
35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

homogenizací trasy 
je potenciálně 
dotčeno zastavěné 
území obce  

ZU 1 Bílá Lhota hygienický riziko hluku z silnice I. 
třídy - rychlostní R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit možnost 
vymezení opatření 
pro snížení rizika 
hluku z dopravy 

ŽP 14 

Bílá Lhota 

životní prostředí 

Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 

graficky Bílá Lhota urbanistický - 
využití území 

vymezení územní 
rezervy pro přivaděč 
Hanušovice – 
Moravičany (VP4) 

nadmístní ZUR, 
ÚS 

dlouhodobý UPD, 
ZUR 
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Bílsko 
ČOV 3 Bílsko hygienický problém odpadních vod 

- vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Bílsko 

místní SWOT dlouhodobý UPD nutno prověřit 
koncepci 
stanovenou v PRVK 
OLK. 

VU 1 Bílsko urbanistický - 
využití území 

Areál bývalého ZD 
v obci Bílsko - jako 
brownfields 80 % 
celkové výměry 

místní SWOT krátkodobý UPD 

prověřit možnost 
řešení v ÚPD 

ŽP 4 Bílsko životní prostředí Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v ÚP prověřit a 
případně stanovit 
opatření pro snížení 
rizika eroze 
zemědělské půdy 
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Bouzov 
ČOV 10 Bouzov hygienický problém  odpadních 

vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. 
Hvozdečko 

místní SWOT krátkodobý UPD  

ČOV 11 Bouzov hygienický problém  odpadních 
vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Kovářov 
u Bouzova 

místní SWOT krátkodobý UPD  

ČOV 12 Bouzov hygienický problém  odpadních 
vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Olešnice 
u Bouzova 

místní SWOT krátkodobý UPD  

ČOV 13 Bouzov hygienický problém  odpadních 
vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Bouzov 

místní SWOT krátkodobý UPD  

ČOV 14 Bouzov hygienický problém  odpadních 
vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Kozov 

místní SWOT krátkodobý UPD  

ČOV 15 Bouzov hygienický problém  odpadních 
vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Podolí 
u Bouzova 

místní SWOT krátkodobý UPD  

ČOV 16 Bouzov hygienický problém  odpadních 
vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Doly 
u Bouzova 

místní SWOT krátkodobý UPD  

ČOV 17 Bouzov hygienický problém  odpadních 
vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci – k.ú. 
Bezděkov nad 
Třebůvkou 

místní SWOT krátkodobý UPD  

ČOV 8 Bouzov hygienický problém  odpadních 
vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Jeřmaň 

místní SWOT krátkodobý UPD  

VU 5 Bouzov urbanistický - 
využití území 

Areál bývalého ZD 
Bouzov v k.ú. Bouzov - 
jako brownfields 80 % 
celkové plochy 

místní SWOT krátkodobý UPD 

prověřit možnost 
řešení v ÚPD 

ŽP 15 Bouzov životní prostředí Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 

graficky Bouzov urbanistický - 
využití území 

stanovení map 
povodňového rizika 

nadmístní  krátkodobý UPD, nevyjasněnost  
podmínek využití, 
překryv s Q100,  
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Červenka 
DS 2 Červenka dopravní řešení koridoru 

obchvatu obce - silnice 
II. tř. jeho trasování 
severozápadně od 
zastavěného území 
obce.  

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

koncepce 
vymezená v ZUR 
OlK po první 
aktualizaci 
vymezuje trasu 
obchvatu západněji, 
než řešení v ÚPD 
obce, nutno 
koordinovat 
vymezení trasy 
v územně 
plánovacích 
dokumentacích 

DŽ 2 Červenka dopravní křížení železniční trati 
a silnice II. tř. 

místní SWOT dlouhodobý UPD prověřit možnost 
řešení v ÚPD  

VU 6 Červenka urbanistický - 
využití území 

u bramborárny místní SWOT krátkodobý UPD prověřit možnost 
řešení v ÚPD 

X 1 Červenka urbanistický - 
využití území 

nesoulad řešení 
dopravy v UP obce 
a ZUR 

nadmístní ZUR krátkodobý UPD prověřit možnost 
řešení v ÚPD 
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Dubčany 
graficky Dubčany urbanistický - 

využití území 
vymezení trasy VTL 
plynovodu 

nadmístní  ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR  
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Haňovice 
ČOV 7 Haňovice hygienický problém  odpadních 

vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Haňovice 

místní SWOT krátkodobý UPD 
předpoklad 
napojení na ČOV 
Litovel 

D 1 Haňovice dopravní problém řešení 
homogenizace trasy 
R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

homogenizací není 
dotčeno zastavěné 
nebo zastavitelné 
území 

VU 8 Haňovice urbanistický - 
využití území 

původní zemědělský 
areál – nyní plochy 
podnikatelských aktivit 

místní SWOT krátkodobý UPD 
prověřit možnost 
řešení v ÚPD 

Z 1 

Haňovice 

urbanistický - 
využití území 

problém 
extravilánových vod 

místní 

podnět 
obce 

dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
negativních projevů 
extravilánových vod 

ZU 6 Haňovice hygienický riziko hluku ze silnice I. 
třídy - rychlostní R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit možnost 
vymezení opatření 
pro snížení rizika 
hluku z dopravy 

ŽP 2 Haňovice životní prostředí 

Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 
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Cholina 
ČOV 5 Cholina hygienický problém  odpadních 

vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Cholina 

místní SWOT krátkodobý UPD 

  
ŽP 10 Cholina životní prostředí Nadlimitní smyv 

zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 
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Litovel 
D 5 Litovel dopravní problém řešení 

homogenizace trasy 
R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

homogenizací je 
dotčeno zastavěné 
území 

DS 5 Litovel dopravní řešení koridoru 
obchvatu obce – silnice 
II. tř. a její umístění do 
území  

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

v územím plánu 
řešeno jako plocha 
územní rezervy 

DŽ 3 Litovel dopravní křížení železniční trati 
a silnice II. tř. 

místní SWOT dlouhodobý UPD prověřit možnost 
řešení v ÚPD  

VU 7 Litovel urbanistický - 
využití území 

Kapl místní SWOT krátkodobý UPD v ÚPD řešeno 
formou vymezení 
plochy výroby - stav 

VU 9 Litovel urbanistický - 
využití území 

vysílače místní SWOT krátkodobý UPD v ÚPD řešeno 
formou plochy 
občanského 
vybavení - stav 

ZU 3 Litovel hygienický riziko hluku z silnice I. 
třídy - rychlostní R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit možnost 
vymezení opatření 
pro snížení rizika 
hluku z dopravy 

ZU 4 Litovel hygienický riziko hluku z silnice I. 
třídy - rychlostní R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit možnost 
vymezení opatření 
pro snížení rizika 
hluku z dopravy 

ŽP 16 

Litovel 

životní prostředí 

Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 

graficky Litovel urbanistický - 
využití území 

vymezení trasy pro 
propojení skupinového 
vodovodu s ÚV 
Dubicko (VP1) 

nadmístní ÚS dlouhodobý UPD, 
ZUR 

 
graficky Litovel urbanistický - 

využití území 
vymezení územní 
rezervy pro přivaděč 
Hanušovice – 
Moravičany (VP4) 

nadmístní ZUR, 
ÚS 

dlouhodobý UPD, 
ZUR 

 
graficky Litovel urbanistický - 

využití území 
vymezení trasy VTL 
plynovodu 

nadmístní  ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR  

graficky Litovel urbanistický - 
využití území 

vymezení trasy STL 
plynovodu 

místní  ZUR krátkodobý UPD, 
ZUR  

graficky Litovel urbanistický - 
využití území 

stanovení map 
povodňového rizika 

nadmístní  krátkodobý UPD, nevyjasněnost  
podmínek využití, 
překryv s Q100,  
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Loučka 
ČOV 6 Loučka hygienický problém  odpadních 

vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Loučka 

místní SWOT dlouhodobý UPD nutno prověřit 
koncepci 
stanocenou v PRVK 
OlK. 

VU 3 Loučka urbanistický - 
využití území 

Areál bývalého ZD 
v obci Loučka - 
středisko živočišné 
výroby (kravín ) 

místní SWOT krátkodobý UPD 

prověřit možnost 
řešení v ÚPD 

ŽP 8 Loučka životní prostředí Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 
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Luká 
ČOV 4 Luká hygienický problém  odpadních 

vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. Luká 

místní SWOT krátkodobý UPD 

  
ŽP 12 Luká životní prostředí Nadlimitní smyv 

zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 
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Měrotín 
nevymezeny         
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Mladeč 
D 3 Mladeč dopravní problém řešení 

homogenizace trasy 
R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

homogenizací trasy 
je potenciálně 
dotčeno zastavěné 
území obce - místní 
část Sobáčov 

ZU 2 Mladeč hygienický riziko hluku z silnice I. 
třídy - rychlostní R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit možnost 
vymezení opatření 
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Mladeč 
pro snížení rizika 
hluku z dopravy 

ŽP 11 Mladeč životní prostředí Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 

graficky Mladeč urbanistický - 
využití území 

vymezení územní 
rezervy pro přivaděč 
Hanušovice – 
Moravičany (VP4) 

nadmístní ZUR, 
ÚS 

dlouhodobý UPD, 
ZUR 

 

graficky Mladeč urbanistický - 
využití území 

vymezení trasy pro 
propojení skupinového 
vodovodu 

nadmístní ZUR krátkodobý UPD, 
ZUR 
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Náklo 
D 2 Náklo dopravní problém řešení 

homogenizace trasy 
R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

homogenizací trasy 
je potenciálně 
dotčeno zastavěné 
území obce  

ZU 5 Náklo hygienický riziko hluku z silnice I. 
třídy - rychlostní R 35 

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit možnost 
vymezení opatření 
pro snížení rizika 
hluku z dopravy 

graficky Náklo urbanistický - 
využití území 

vymezení trasy VTL 
plynovodu 

nadmístní  ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 
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Olbramice 
ČOV 1 Olbramice hygienický problém  odpadních 

vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci - k.ú. 
Olbramovice 

místní SWOT krátkodobý UPD vydané územní 
rozhodnutí na 
kanalizaci 

ŽP 3 Olbramice životní prostředí Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 
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Pňovice 
DS 4 Pňovice dopravní řešení koridoru 

obchvatu obce - silnice 
II. tř. její umístění do 
území  

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

koordinace 
umístění stavby se 
zastavěným 
a zastavitelným 
územím obce - 
koordinace vymeuní 
dle ZUR a studie 
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Senice na Hané 
DŽ 1 Senice na 

Hané 
dopravní křížení železniční trati 

a silnice II. tř. 
místní SWOT dlouhodobý UPD prověřit možnost 

řešení v ÚPD  
VU 4 Senice na 

Hané 
urbanistický - 
využití území 

Bývalý výrobní areál 
v obci Senice na Hané 

místní SWOT krátkodobý UPD prověřit možnost 
řešení v ÚPD 

ŽP 13 Senice na 
Hané 

životní prostředí Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 

ŽP 5 Senice na 
Hané 

životní prostředí Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 

graficky Senice na 
Hané 

urbanistický - 
využití území 

vymezení trasy VTL 
plynovodu 

nadmístní  ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

 

 

 

id
en

tif
ik

ac
e 

pr
ob

lé
m

u 
v 

gr
af

ic
ké

 
čá

st
i 

ob
ec

 

ty
p 

pr
ob

lé
m

u
 

po
pi

s 
pr

ob
lé

m
u

 

vý
zn

am
  

pr
ob

lé
m

u
 

pů
vo

d 
pr

ob
lé

m
u

 

ča
so

vý
 

ho
riz

on
t 

do
pa

d
 

po
zn

ám
ka

 

Senička 
DS 1 Senička dopravní řešení koridoru 

obchvatu obce - silnice 
II. tř. a její umístění do 
území  

nadmístní ZUR dlouhodobý UPD, 
ZUR 

problém se týká 
území obce 
okrajově, neovlivní 
využití  
zastavěného neb 
zastavitelného 
území obce 

ŽP 7 Senička životní prostředí Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 
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Slavětín 
ČOV 18 Slavětín hygienický problém  odpadních 

vod - vymezení ploch 
a koridorů pro jejich 
likvidaci 

místní SWOT dlouhodobý UPD nutno prověřit 
koncepci 
stanocenou v PRVK 
OlK. 

ŽP 6 Slavětín životní prostředí Nadlimitní smyv 
zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD v územním plánu 
prověřit a případně 
stanovit opatření 
pro snížení rizika 
eroze zemědělské 
půdy 
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Střeň 
vymezené problémy grficky  
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Vilémov 
ŽP 9 Vilémov životní prostředí Nadlimitní smyv 

zemědělské půdy na 
území obce 

místní SWOT dlouhodobý UPD řešeno v rámci KPU

 

 

 

5.2.2 Souhrn problémů k řešení v ÚPD 
 

     Bílá Lhota 
             Nadmístní problém: 

 řešit homogenizaci trasy R35 

 řešit problematiku průtahu silnice II. třídy zastavěným územím k.ú. Měník 

 řešit  vymezení  trasy  pro  vodovodní  přivaděč  ‐  VP4 Územní  rezerva  –  koridor  pro  vodovodní 
přivaděč Hanušovice – Moravičany přivádějící pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do Litovle 
‐ dle zpracované územní studie 

 prověřit možnost vymezení opatření pro snížení rizika hluku z dopravy 
       Místní problémy: 

 řešit problematiku  likvidace odpadních  vod  –  respektovat  zpracovanou dokumentaci,  vymezit 
plochy a koridory 

 v územním plánu prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 
 



141 

 
     Bílsko 
             Nadmístní problém: 

 žádný 
       Místní problémy: 

 řešit  problematiku  likvidace  odpadních  vod  –  respektovat  koncepci  vymezenou  v PRVK 
Olomouckého kraje, vymezit plochy a koridory  

 v územním plánu prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 

 řešit problematiku areálu brownfields  ‐ bývalé ZD 

 prověřit  využití  stávajících  objektů  pro  potřeby  občanské  vybavenosti  (multifunkční  kulturní 
zařízení) 

 prověřit možnosti zalesnění v území 

 prověřit možnosti vymezení ploch pro trvalé travní porosty 
 

 
 

     Bouzov 
              Nadmístní problém: 

 ‐ 
Místní problémy: 

 řešit problematiku  likvidace odpadních  vod  –  respektovat  zpracovanou dokumentaci,  vymezit 
plochy a koridory 

 řešit problematiku zásobování vodou v místních částech – vymezit koridory a plochy 

 řešit problematiku areálu brownfields  ‐ bývalé ZD 

 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 
 
 
      Červenka 
              Nadmístní problém: 

 prověřit trasování obchvatu  silnice  II. třídy a koordinovat s nadřazenou dokumentací 
       Místní problémy: 

 prověřit možnost územního řešení křížení železniční trati a komunikace II. tř. 

 prověřit možnost využití území bývalé bramborárny 

 prověřit možnosti navýšení kapacity domova pro seniory 
 
 
      Dubčany 
              Nadmístní problém: 

 řešit vymezení trasy VTL plynovodu Senice – Unčovice – vymezit koridor 
       Místní problémy: 

 prověřit možnost plynofikace obce (není zatím prioritou obce) ‐ vymezit plochy a koridory  

 prověřit možnosti vymezení ploch občanské vybavenosti  (stravování) v návaznosti na budované 
sportoviště 

 prověřit možnosti zalesnění v území 

 prověřit možnosti vymezení ploch pro trvalé travní porosty 
 
 
     Haňovice 
             Nadmístní problém: 

 řešit homogenizaci trasy R35 
       Místní problémy: 
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 řešit problematiku  likvidace odpadních  vod  –  respektovat  zpracovanou dokumentaci,  vymezit 
plochy a koridory 

 řešit problematiku areálu brownfields  ‐ bývalé ZD, nyní plocha podnikatelských aktivit 

 v územním plánu prověřit  a případně  stanovit opatření pro  snížení  rizika negativních projevů 
extravilánových vod v části katastru 

 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 

 prověřit možnosti vymezení ploch pro trvalé travní porosty 
 
 
     Cholina 
             Nadmístní problém: 

 ‐ 
       Místní problémy: 

 řešit problematiku  likvidace odpadních  vod  –  respektovat  zpracovanou dokumentaci,  vymezit 
plochy a koridory 

 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 
 

 
     Litovel 
              Nadmístní problém: 

 řešit homogenizaci trasy R35 

 prověřit možnost vymezení opatření pro snížení rizika hluku z dopravy 

 řešit problematiku obchvatu  silnice II. třídy (v platné ÚP vedeno jako rezerva) ‐ problém průtahu 
silnice II. třídy zastavěným územím 

 řešit  vymezení  trasy  pro  vodovodní  přivaděč  ‐  VP4 Územní  rezerva  –  koridor  pro  vodovodní 
přivaděč Hanušovice – Moravičany přivádějící pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do Litovle 
‐ dle zpracované územní studie 

 řešit vymezení trasy pro vodovodní přivaděč – VP1 Návrh vodovodu – napojení vodních zdrojů 
Leština,  Hrabová,  Zvole  a  Lukavice  na  úpravnu  vody  Dubicko  a  propojení  úpravny  vody  se 
skupinovým vodovodem Litovel 

 řešit vymezení trasy VTL plynovodu Senice – Unčovice – vymezit koridor 

 řešit vymezení trasy STL plynovodu – vymezit koridor 
 

       Místní problémy: 

 prověřit možnost řešení křížení železniční trati a silnice II.tř. 

 prověřit využití existujících brownfields  

 v územním plánu prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 

 řešit protipovodňová opatření dle Plánu oblasti Moravy – ochranné hráze, obtok 

 řešit opatření dle Plánu oblasti Moravy – dostavba kanalizace 
 

 
     Loučka 
             Nadmístní problém: 

 žádné 
       Místní problémy: 

 řešit  problematiku  likvidace  odpadních  vod  –  respektovat  koncepci  vymezenou  v PRVK 
Olomouckého kraje, vymezit plochy a koridory  

 řešit  problematiku  občanské  vybavenosti  ‐  realizace  multifunkčního  zařízení  (obchod, 
občerstvovací zařízení, sál) 

 řešit problematiku areálu brownfields  ‐ bývalé ZD, nyní plocha podnikatelských aktivit 

 v územním plánu prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 
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     Luká 
              Nadmístní problém: 

 řešit problematiku průtahu silnice II. třídy zastavěným územím 
       Místní problémy: 

 řešit problematiku  likvidace odpadních  vod  –  respektovat  zpracovanou dokumentaci,  vymezit 
plochy a koridory 

 prověřit možnost plynofikace obce (mimo místní část Ješov) – vymezit plochy a koridory 

 v územním plánu prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 

 řešit problematiku chybějících dětských hřišť na k.ú, Ješov, Střemeníčko a Luká 

 řešit problematiku obnovení původních polních cest 

 řešit problematiku vybudování rybníku v k.ú. Veselíčko, zřízení mokřadu v k.ú. Luká 

 řešit návrh cyklostezky v území 
 

 
     Měrotín 
              Nadmístní problém: 

 ‐ 
       Místní problémy: 

 dořešit problematiku likvidace odpadních vod – výstavba ČOV ‐ předpoklad dokončení 2017 

 dořešit problematiku zásobování vodou – ‐ předpoklad dokončení 2017 
 

 
     Mladeč 
              Nadmístní problém: 

 řešit homogenizaci trasy R35 

 prověřit možnost vymezení opatření pro snížení rizika hluku z dopravy 

 řešit  vymezení  trasy  pro  vodovodní  přivaděč  ‐  VP4 Územní  rezerva  –  koridor  pro  vodovodní 
přivaděč Hanušovice – Moravičany přivádějící pitnou vodu z Ramzovského nasunutí až do Litovle 
‐ dle zpracované územní studie 

       Místní problémy: 

 prověřit rozšíření sportovně rekreačního areálu kolem rybníka Sobačov 

 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 
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     Náklo 
              Nadmístní problém: 

 řešit homogenizaci trasy R35 

 prověřit možnost vymezení opatření pro snížení rizika hluku z dopravy 

 řešit vymezení trasy VTL plynovodu Senice – Unčovice – vymezit koridor 
       Místní problémy: 

 řešit realizaci cyklostezek kolem pískovny a Náklo ‐ Mezice 
 

 
     Olbramice 
              Nadmístní problém: 

 žádné 
       Místní problémy: 

 řešit problematiku  likvidace odpadních  vod  –  respektovat  zpracovanou dokumentaci,  vymezit 
plochy a koridory 

 řešit problematiku volnočasových zařízení pro mládež 

 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 

 prověřit možnosti vymezení ploch pro trvalé travní porosty 
 
 

     Pňovice 
              Nadmístní problém: 

 řešit problematiku průtahu silnice II. třídy zastavěným územím – řešení koridoru obchvatu 
       Místní problémy: 

 řešit problematiku protipovodňových opatření  
 
 

     Senice na Hané 
              Nadmístní problém: 

 řešit problematiku průtahu silnice  II. třídy zastavěným územím –   vyřešen problém koordinace 
záměru  v  ZUR  a  ÚP  obce,  trvá  riziko  optimálního  začlenění  stavby  do  územé  (zachování 
prostupnosti krajiny, uačlenění do území z hlediska krajinného rázu, atp. 

       Místní problémy: 

 řešit vymezení trasy VTL plynovodu Senice – Unčovice – vymezit koridor 

 řešit křížení železniční trati a silnice II. třídy  

 prověřit využití bývalého výrobního areálu 

 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 

 prověřit možnosti vymezení ploch pro posílení zeleně v území  
 

 
     Senička 
              Nadmístní problém: 

 řešit problematiku průtahu silnice II. třídy zastavěným územím – řešení koridoru obchvatu 
       Místní problémy: 

 řešit problematiku  likvidace odpadních  vod  –  respektovat  zpracovanou dokumentaci,  vymezit 
plochy a koridory 

 v územním plánu prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 
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     Slavětín 
              Nadmístní problém: 

 řešit problematiku průtahu silnice II. třídy zastavěným územím 
       Místní problémy: 

 řešit  problematiku  likvidace  odpadních  vod  –  respektovat  koncepci  vymezenou  v PRVK 
Olomouckého kraje, vymezit plochy a koridory  

 řešit problematiku zásobování vodou  ‐  respektovat koncepci vymezenou v PRVK Olomouckého 
kraje, vymezit plochy a koridory 

 prověřit a případně stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy 
 

 
     Střeň 
              Nadmístní problém: 

 žádný 
       Místní problémy: 

 prověřit možnost plynofikace obce 

 řešit problematiku  protipovodňových opatření 

 řešit problematiku rozšíření stávajícího sportovního areálu 

 řešit realizaci cyklostezky 

 stávající stavební zóny mají soukromé majitele, kteří nestaví a odmítají pozemky prodat 
 
 

     Vilémov 
              Nadmístní problém: 

 žádný 
       Místní problémy: 

 prověřit  a  případně  stanovit  opatření  pro  snížení  rizika  eroze  zemědělské  půdy,  zapracovat 
řešení dle KPU 
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6 POUŽITÁ LITERATURA A JINÉ ZDROJE 
Horninové prostředí a geologie 

 Data ÚAP (Geofond) 
Vodní režim 

 HEIS VÚV T.G.M. 
Hygiena životního prostředí 

 Data ÚAP 

 ČHMÚ 

 Systém evidence kontaminovaných míst SEKM: http://www.sekm.cz/ 
Ochrana přírody a krajiny 

 Data ÚAP: 1b v obcích SO ORP Litovel 

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: www.ochranaprirody.cz 

 ÚSOP (ústřední seznam ochrany přírody): http://drusop.nature.cz   

 Český statistický úřad: www.czso.cz 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 Data ÚAP 

 Český statistický úřad: www.czso.cz 

 Český ústav zeměměřičský a katastrální 
Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

 Data ÚAP 

 Politika územního rozvoje ČR 2008 

 Ministerstvo dopravy ČR 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (2008) 

 Koncepce  rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje do  roku 2010 s výhledem do  roku 
2013 

 Územní energetická koncepce Olomouckého Kraje 2004 

 Jízdní řády ČD a autobusových dopravců, září 2010 

 Malý lexikon obcí ČR 2009 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (aktualizace 2006) 

 Strategický plán města Litovel 

 Internetové stránky obcí 

 Sčítání dopravy 2005 (http://www.scitani2005.rsd.cz) 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Český statistický úřad: www.czso.cz 

 Přehled udělených licencí ERU (http://licence.eru.cz) 

 IDOS jízdní řády ‐ výkony: http://vykony.idos.cz/Login.aspx 
Sociodemografické podmínky 

 Data ÚAP ORP č.: 5‐10, 22‐39, 106, 119, kraj č.: 16, 17, 37 

 Český statistický úřad: www.czso.cz 

 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR – Registr zdravotnických zařízení: www.uzis.cz 

 Olomoucký kraj, http://www.kr‐olomoucky.cz/ 

 Komunitní plán sociálních služeb Litovelska na období 2007 ‐ 2009 

 ROP Střední Morava, http://www.rr‐strednimorava.cz/ 

 Regionální informační servis RIS: http://www.risy.cz/cs 

 webové stránky obcí 

 webové stránky sociálních zařízení 
Bydlení 

 Český statistický úřad: www.czso.cz 
Rekreace 

 Data ÚAP: ORP – 6, 8, 9, 106, kraj: 15, 16 
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 Ústav územního rozvoje Brno, 2001 

 Národní památkový ústav, 2010 

 Atlas cestovního ruchu České republiky (2006) 

 Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR 

 Mikroregion Litovelsko (http://www.mikroregionlitovelsko.cz/) 

 Správa CHKO Litovelské Pomoraví (http://www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz/) 

 Aktualizace strategického plánu Mikroregionu Litovelsko 2006–2013 

 Situační analýza Mikroregionu Litovelsko 

 Český statistický úřad: www.czso.cz 

 Internetové stránky obcí 

 Můj projekt ROP Střední Morava: http://www.mujprojekt.eu/dr‐cs/655‐revitalizace‐mestskeho‐
koupaliste‐litovel.html 

Hospodářské podmínky 

 Ministerstvo financí ČR 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

 Český statistický úřad: www.czso.cz 

 Strategický plán rozvoje města Litovel 
 



148 

PŘÍLOHA  Č.  1:  PŘEHLED  INFORMACÍ  Z DOTAZNÍKOVÉHO  ŠETŘENÍ  V ROCE  2010, 
AKTUALIZACE 2016 
 

Bílá Lhota 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ není znečištěno vůbec; problémy se zápachem způsobuje vepřín Bílá Lhota.

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

SEZ :  jsou evidovány dvě :  lokalita : „Císařská skála“ – bývalá skládka, dnes rekultivovaná, 

druhá  lokalita  „Červená  Lhota“  –  paní  starostce  není  známá

BRAWN.: není žádný 

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec má  vlastní  zdroj  pitné  vody,  vodní  zdroj  leží  v  k.ú.  Palonín,  ochranné pásmo bylo 

vyhlášeno 08/2010. 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Vodovod provozuje ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOVODNÍ SPOLEČNOST, a.s. Systematické 

rozšíření se nepředpokládá,  jen v případě konkrétní výstavby si zajistí vodovodní přípojku 

sám stavebník. 

Kanalizace:  Kanalizace  ‐  dešťová  (napojení  90%),  vybudovaná  v minulosti,  bez  zaměření,  podklady 

nejsou. 

ČOV:  Kanalizace  není  napojena  na  ČOV,  10%  RD  vlastní  domovní  ČOV.

Kompletní řešení kanalizace (včetně ČOV) se připravuje, záměr je ve fázi zpracované DUR, 

vydané územní rozhodnutí, žádost o dotaci 

Plynofikace:  Plynofikováno je cca 90% území obce, z toho se reálně využívá v rozsahu cca 80%, rozšíření 

se nepředpokládá (klesající zájem obyvatel). 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ ‐ 50/50, ZŠ (1.‐9. ročník) ‐ 136/116 

Zdravotnictví:  Ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.

Sociální služby:  Dům s pečovatelskou službou – v rámci obce je 1 a to v místní části Řimice. Má 8 bytů vždy 

pro 1 obyvatele. 

Sportoviště:  6x fotbalové hřiště, tělocvična v ZŠ Bílá Lhota + Sokolovna v části Řimice 

Kultura:  4x  knihovna  ((Bílá  Lhota,  Červená  Lhota,  Řimice,  Hradečná),  4x  klubovny  spolků  (SDH 

Hradečná, Řimice, Hrabí, SOKOL v Bílé Hradečné), kulturní sál v Bílé Lhotě. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov  (2x  katolický  ‐ Bílá  Lhota,  Červená  Lhota,    1  pravoslavný  ‐  Řimice),  pošta,  3x 

hostinec, 3x obchod, místo veřejného přístupu k  internetu, připojení vysokorychlostního 

internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, 7x dětské hřiště. 
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Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Realizovaná stavba  : "ZELENÉ SPORTOVIŠTĚ PRO BÍLOU LHOTU"  ‐ zatravněné víceúčelové 

hřiště, kolaudace v roce 2009. 

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Ubytovací ani stravovací zařízení není, pravděpodobně by nebylo využito.  

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

Není konkrétní záměr.

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Pro bydlení ‐ celkem 13 rezervních ploch ÚPN o celkové výměře cca 7,5 ha 

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Hlavní záměr v nejbližším období : Výstavba ČOV + kanalizace ve všech místních částech

Silné stránky:  Klidné bydlení v krásné krajině.   Obec má  fungující všechny  základní  služby  (  s výjimkou 

kanalizace), je zde škola, školka. 

Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí,  vysoká nezaměstnanost, nedostatek financí v rozpočtu 

obce, nejsou příhodné podmínky pro  rozvoj  rekreace, nedostatečná dopravní obslužnost 

(zlepšit  zejména  o  víkendech),  zhoršení  životního  prostředí  v  obci  (vepřín  v Bílé  Lhotě).

 

Obec  je  dostupná  pouze  komunikacemi  II.  a  III.  třídy,  jejich  technický  stav  je  špatný, 

chybějící  kanalizace,  systém  dotací  je  nespravedlivý  vůči  obcím  –  často  jsou  vázané  na 

nesplnitelné podmínky.  Základní obslužnost území má  zajistit  stát, obec má  řešit pouze 

místní problémy. 

   

   

Bílsko 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ není znečištěno vůbec, nejsou zde ani problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

SEZ : 1x  „Pod lesem“ – jedná se o starou skládku, dnes již zrekultivovanou, bez problémů

Brownfields  :  cca  80  %  plochy  areálu  bývalého  zemědělského  družstva,  zbylých  20% 

využíváno pro výrobu (nezemědělského charakteru) 

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec nemá vlastní zdroj pitné vody, zdroj je mimo ORP Litovel. 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Obec  je  součástí  VODOVODU  POMORAVÍ,  nepředpokládá  se  rozšíření,  současný  stav  je 

dostačující, v budoucnu je možné pouze rozšíření pro jednotlivé nové RD. 
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Kanalizace:  Dešťová kanalizace ‐ pro území celé obce. Jedná se o kanalizaci bez kolaudace, stav nelze 

zmapovat, není zaměření. Obec nepřipravuje výstavbu kanalizace. 

ČOV:  Kanalizace  není  napojena  na  ČOV,  u  jednotlivých  objektů  není  vybudováno  funkční 

decentralizované čištění, v obci je 1 domovní ČOV a to v areálu pobočky ÚSTAVU SOCIÁLNÍ 

PÉČE NOVÉ ZÁMKY. Ostatní objekty – žumpy, jímky.  Obec nepřipravuje výstavbu centrální 

ČOV. 

Plynofikace:  Obec  je  plynofikována  ze  100%,  odhad  reálného  využívání  :  50%,  z  toho  důvodu  není

předpoklad případného dalšího rozšíření. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne, obec měla zájemce o vybudování FVE, z toho důvodu provedla a schválila změnu ÚPN 

č. 1 (2 plochy o celkové výměře 6,5 ha pro umístění panelů), ale v současné době původní 

investor ztratil zájem a v přípravách záměru se nepokračuje. 

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  Ne

Zdravotnictví:  Ne

Sociální služby:  V  obci  se  nachází  pobočka  ÚSTAVU  SOCIÁLNÍ  PÉČE  NOVÉ  ZÁMKY.

Je  zde  chráněná  dílna  a  chráněné  byty  pro  uživatele  s  vysokou mírou  samostatnosti  – 

kapacita  30  míst.

Domov důchodců  ‐  záměr  (v objektu v  centru obce –    již  je vydané  stavební povolení, v 

současné době je požádáno o poskytnutí dotací) 

Sportoviště:  1x fotbalové hřiště

Kultura:  Veřejná knihovna, klubovna spolku (SDH).

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hostinec,  obchod,  místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení  vysokorychlostního 

internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, chodníky. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Ne

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Obec  je poměrně malá, rekreační potenciál minimální, rozvoj v této oblasti se nejeví  jako 

reálný. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

Není konkrétní záměr.

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Hlavním  záměrem  obce    je  vybudování  Domova  důchodců  (viz.  výše),  dále  vybudování 

kanalizace. Pokud budou poskytnuty dotace na DD, bude kanalizace řešena až po výstavbě 

DD, v opačném případě se začne připravovat vybudování kanalizace. Dle aktualizace roku 

2012 obec výstavbu kanalizace a ČOV nepřipravuje. 

Silné stránky:  Klidné bydlení a příjemné prostředí.

Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí,  v obci existují objektivní překážky pro  rozvoj bydlení 

(nedostupnost  stavebních  pozemků  –  vlastníci  nemají  zájem  je  prodávat),  nedostatek 

financí v  rozpočtu obce,  špatné mezilidské vztahy,  zdravotní péče –  za  lékařem  je nutno 

dojíždět (Cholina, Litovel), nevyužívaný a z větší části zchátralý areál ZD. 
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Bouzov 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ano,  je evidovaná  jedna  lokalita   v k.ú. Bouzov,  jihozápadně od zastavěného území, obec 

ale nikdy nezaznamenala žádné problémy v této oblasti. 

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší není znečištěno vůbec, problémy se zápachem  ‐ v místní  části Podolí společnost 

GENOSERVIS a.s. provozuje zařízení : „GENETICKÉ CENTRUM PRASAT“ . 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

2x  SEZ,  brownfields:  cca  2/3  areálu  bývalého  zemědělského  družstva  Bouzov  – areál, 

včetně rozsáhlé administrativní budovy ZD leží v místní části Bouzov, v rámci zastavěného 

území. 

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Na  území  obce  leží  vodní  zdroj BOUZOV‐KADEŘÍN  (OP  I.  a  II.  Stupně).  Jedná  se  o  zdroj 

využívaný pouze v rámci vodovodu obce Bouzov. 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Obec Bouzov je provozovatelem vodovodu. Ten je vybudovaný v částech Bouzov, Kadeřín, 

Hvozdečko a Olešnice. V částech Obectov, Podolí, Bezděkov, Doly, Kozov, Jeřmaň, Svojanov 

a Blažov vodovod není žádný. Obyvatelé zde využívají individuální studny. Předpokládá se 

postupné vybudování vodovodu v místních částech, ve kterých vodovod chybí. Záměr však 

v současné době není připravovaný – návrhové trasy jsou v ÚPN. 

Kanalizace:  Kanalizace  ‐  jednotná. Týká se místních částí Bouzov, Kozov, Bezděkov a Podolí  (cca 60% 

zastavěné části celé obce). Jedná se o kanalizaci starou desítky let, není  zaměřena. Zákres 

byl  převzatý  z  ÚPN,  není  úplně  přesný. 

Ostatní části obce nemají kanalizaci žádnou. 

ČOV:  Kanalizace není napojena na ČOV, u jednotlivých objektů není vybudováno funkční 

decentralizované čištění. Domovní ČOV jsou vybudované u 10 RD, ostatní žumpy, jímky.  

Návrh řešení dle ÚPN : 

‐ Vybudovat ČOV (v k.ú. Jeřmaň) 

‐ V návrhovém období ÚPN vybudovat splaškovou kanalizaci v částech Bouzov, Kozov, 

Bezděkov, Jeřmaň, Podolí, Doly, Olešnice, Hvozdečko, Kovářov 

‐ V návrhovém období vybudovat dešťovou kanalizaci ve všech obcích – jedná se o krátké 

úseky, vesměs pro nové zastavitelné plochy 

‐ Splašková kanalizace v místních částech Obectov, Svojanov, Blažov a Kadeřín je navržena 

jen jako výhledová  

Připravuje se studie odkanalizování a čištění odpadních vod na celém katastrálním území. 
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Plynofikace:  Místní část Bouzov – zde je vybudovaná kotelna (+ rozvody) na biomasu 

Plyn je v místních částech Podolí, Hvozdečko, Kovářov, Obectov, Olešnice – zde pokrytí 

přípojkami na 100%, současné reálné využití cca 70% 

V místních částech Bezděkov, Doly, Kozov, Jeřmaň, Svojanov, Blažov a Kadeřín není ani 

plyn, ani teplovod. 

Rozšíření plynofikace ‐ pouze min. rozsah, jen prodloužení vedení pro případné nové 

rozvojové plochy. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Kotelna na biomasu ‐ v místní části Bouzov, předpokládá se rozšíření trasy teplovodu, ale 

stále jen pro místní část Bouzov. 

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 28/28, ZŠ (1.‐9. ročník) 170/90

Zdravotnictví:  Ordinace praktického  lékaře pro dospělé, ordinace praktického  lékaře pro děti a dorost, 

ordinace specialisty (oční) 

Sociální služby:  Jiné služby pro seniory ‐ 1 objekt, 30 b.j.

Sportoviště:  2x fotbalové hřiště, bobová dráha, tělocvična v ZŠ

Kultura:  Veřejná  knihovna,  klubovny  spolků  (SDH,  SOKOL,  Klub  důchodců, Myslivecké  sdružení, 

Spolek  ochránců  pánských  rybníků),  2x  kulturní  sál  (sál  v  části  Podolí,  ale  není  vůbec 

využívaný, příležitostně se využívá sál v objektu bývalého ZD v Bouzově), muzeum ‐ pouze 

záměr ‐ Obec připravuje muzeum tradic, řemesel a historie. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov,  pošta,  hostinec  (3x  Bouzov,  1x  Hvozdečko,  1x  Kozov),  obchod  (2x  Bouzov,  1x 

Hvozd,  1x  jeřmaň,  1x  Olešnice),  místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení 

vysokorychlostního  internetu,  veřejné  osvětlení,  obecní  rozhlas,  dětský 

koutek/hřiště/kluziště (2x Bouzov, 1x Hvozdečko, 1x Olešnice), chodníky. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Ne

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Stávající  ubytovací  kapacity  (hotel)  jsou  dostačující,  resp.větší  část  roku  nevyužité, 

poptávka  je po ubytování v soukromí nebo v malých penzionech ‐ ty chybí, není ale příliš 

zájem  ze  strany  budoucích  provozovatelů  ‐  není  totiž  předpoklad  využití mimo  sezonu. 

Předpokládá se, že návštěvnost zvýší připravovaný sportovní areál.  

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

V  obci  Bouzov  se  připravuje  výstavba  SPORTOVNÍHO  AREÁLU  BOUZOV  (sportoviště, 

víceúčelové hřiště, minigolf) ‐ ve věci je vydané územní rozhodnutí. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky:  Příjemné místo k bydlení (hrad Bouzov), klid, krásné okolí, spousta zeleně, lesy.
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Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí (za prací je nutno dojíždět, v místě minimum příležitostí, 

bývalý největší zaměstnavatel ZD Bouzov zaniklo),   v obci existují objektivní překážky pro 

rozvoj podnikání (špatně dopravně dostupná ze všech směrů, existují pouze komunikace II. 

a III. třídy), nedostatek financí v rozpočtu obce, nedostatečná bytová výstavba – přetrvává 

požadavek na obecní byty, nedostatečná dopravní obslužnost, ‐ málo služeb, ale na druhou 

stranu  je předpoklad, že pokud by byly vybudované, nebude dostatek zájemců pro  jejich 

využívání. 

   

   

Červenka 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší    ‐  silně  znečištěno,  hlavními  zdroji  jsou  silniční  doprava,  průmyslová  výroba  na 

místě, zemědělská výroba. Jsou zde problémy se zápachem, zdrojem je Zemědělský podnik 

Červenka a.s. – nachází se v blízkosti bytové zástavby. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Ne

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Provozovatel  vodovodu  je  VHS  Čerlinka  s.r.o.  Část  vodních  zdrojů  používaných  VHS 

Čerlinka je i na území obce Červenka. 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Provozovatel  vodovodu  je VHS  Čerlinka  s.r.o., předpokládá  se  rozšíření  vodovodu  ‐ jako 

součást připravované infrastruktury pro nové plochy bydlení v severní části obce. 

Kanalizace:  Kanalizace ‐ oddílná dešťová (napojení 90%), oddílná splašková (vybudovány 2 stoky).

ČOV:  Kanalizace  je  napojena  na  ČOV,  obec  má  vlastní  ČOV.  3  domy  mají  domovní  ČOV. 

Připravuje  se  jednak  rekonstrukce  stávající  a  současně  rozšíření  o  nové  trasy  splaškové 

kanalizace – ve věci je již vydané stavební povolení, obec zajišťuje finanční prostředky. 

Plynofikace:  Obec  je plynofikována 95 % území obce,  současnou  reálnou  spotřebu nelze odhadnout. 

Předpokládá  se  rozšíření plynovodu  ‐  jako  součást připravované  infrastruktury pro nové 

plochy bydlení v severní části obce. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Fotovoltaické elektrárny na střeše 2 RD, v záměru  fotovoltaické elektrárny  ‐   v areálu ZP 

Červenka a.s. a v areálu společnosti HOPAX – vždy na střechách. 

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 45/45 + 12 dětí je v ZŠ, ZŠ 57 dětí ‐ současný počet

Zdravotnictví:  Obvodní lékař v Domově důchodců.

Sociální služby:  Domov důchodců (zřizovatel Krajský úřad) – kapacita 165 uživatelů, Dům s pečovatelskou 

službou (zřizovatel ObÚ) 12 b.j. 

Sportoviště:  1x fotbalové hřiště, tělocvična v ZŠ, sportovní areál Olše

Kultura:  Veřejná knihovna, 2x klubovny  spolků  (SDH, Kreativní kroužek „Mašlička“), kulturní sál v 
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sokolovně 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov,  3x  hostinec,  2x  obchod,  místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení 

vysokorychlostního internetu, veřejné osvětlení, dětské hřiště. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Bylo vybudované dětské hřiště.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Obec má minimální rekreační potenciál, dopravní tahy  jsou frekventované. Město Litovel 

je  velmi  blízko  ‐  ubytování  ani  stravování  v  Července  by  bylo málo  využité.  Ze  strany 

místních není zájem např. o privátní ubytování. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   Zkvalitnění  sportovního  areálu  ve  stávajících plochách.  Snaha o pokračování  cyklostezky 

Uničov ‐ Střelice, ale není řešitelný podjezd v Července pod žel.tratí  č. 270. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky:  Obec je velmi blízko města Litovle (služby, školy, lékař ...). Dobrá dopravní dostupnost obce 

(BUS, vlak). Dostatek návrhových ploch pro bydlení i pro podnikání . 

Slabé stránky:  V  obci  existují  objektivní  překážky  pro  rozvoj  podnikání,  nedostatečná  bytová  výstavba, 

nejsou  příhodné  podmínky  pro  rozvoj  rekreace,  zhoršení  životního  prostředí  v  obci, 

povodně  či  záplavy,  Průjezd  obcí  –  velmi  frekventovaná  silnice  II/449  Litovel  –  Uničov 

prochází v bezprostřední blízkosti zástavby. Výrobní objekty jsou rovněž v blízkosti bytové 

zástavby, dopravní přístup k nim je pouze přes zastavěné části obce. 

   

   

Dubčany 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ mírně znečištěno, zdrojem  je vytápění domácností. Nejsou zde ani problémy se 

zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

SEZ : 1x bývalá skládka, dnes již z větší části ozeleněná.

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec má vlastní zdroj pitné vody.

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne
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Veřejný vodovod:  Obec provozuje vodovod sama. V severozápadní části připravuje lokalitu pro bydlení a pro 

ni bude budovat prodloužení vodovodu (délka cca 200 m). 

Kanalizace:  Oddílná  dešťová  kanalizace,  oddílná  splašková  kanalizace.  Obec má  nově  vybudovanou 

kanalizaci pro území celé obce, včetně vlastní ČOV. Vše provozuje sama obec. 

ČOV:  Kanalizace napojena na ČOV v obci.

Plynofikace:  Není, zavedení se nepředpokládá ‐ nezájem obyvatel.

Alternativní  zdroje 

energie: 

Kotel na biomasu ‐ cca 10% RD, možné zavedení i u dalších RD ‐ záměr. 

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  Ne

Zdravotnictví:  Ne

Sociální služby:  Ne

Sportoviště:  2x fotbalové hřiště

Kultura:  veřejná knihovna, klubovna spolku (SDH), kulturnísál v budově ObÚ 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Obchod, místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení  vysokorychlostního  internetu, 

veřejné osvětlení, obecní rozhlas, dětský koutek/hřiště/kluziště 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Vybudovaly se dvě cyklostezky.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Obec  je  velmi malá,  ubytovací  ani  stravovací  zařízení  by  zde  nebylo  využito.  Je  zájem 

opětovně zprovoznit hospodu, ale spíše jen pro místní. Obec má min. rekreační potenciál ‐ 

nachází se v intenzivní zem.krajině ‐ snad jen jízda na kole. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

V rámci změny ÚPN č.1 byla schválená nová sportovní plocha, pro přemístění stávajícího 

hřiště a doplnění zázemí. Připravuje se  rekonstrukce centra obce a vybudování parku.  Je 

zájem zajistit hospodu v obci. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky:  Klidné bydlení, obec je situovaná mimo dopravní tahy. Obec je příjemné místo k bydlení –

velké množství  zeleně,  upravená  obec.  Vybudovaný  vodovod  a  nová  kanalizace,  včetně 

ČOV. 

Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí,  vysoká nezaměstnanost, nedostatek financí v rozpočtu 

obce,  nedostatečná  dopravní  obslužnost,  povodně  či  záplavy  –  na  lokální  úrovni,  v 

důsledku neudržovaného toku : VOJNICKÁ STRUŽKA. 

   

   

Haňovice 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne
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Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ mírně znečištěno, zdrojem je silniční doprava a vytápění domácností. Nejsou zde 

ani problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

SEZ – bývalá skládka Nasobůrky – je připravena rekultivace.

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec nemá vlastní zdroj pitné vody.

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Vodovod provozuje společnost VHS Čerlinka – bez problémů. Předpokládá se jeho rozšíření 

‐ pro  RD, jejichž výstavba se připravuje ve východní části obce. 

Kanalizace:  Kanalizace ‐ jednotná  ‐ napojení 70%. 

Stávající kanalizace je původní, nevyhovující. Záměrem je výstavba nové jednotné 

kanalizace.  ČOV nebude v obci (zde pouze přečerpávací stanice), napojení bude  na 

městskou ČOV Litovel. Záměr je ve fázi zpracované DUR, vydané územní rozhodnutí. 

ČOV:  Kanalizace  není  napojena  na  ČOV,  u  jednotlivých  objektů  není  vybudováno  funkční 

decentralizované čištění. U 3 domů vlastní ČOV,  

Plynofikace:  Plynofikace  na  100%  území  obce,  skutečně  využito  odhadem  cca  70  %.  Rozšíření  se 

nepředpokládá, přípojky jsou vybudované, není zájem o využití. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Bioplynová stanice v areálu ZD Haňovice

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 25/25, ZŠ (1.‐5. ročník) 50/27

Zdravotnictví:  Ne

Sociální služby:  Ne

Sportoviště:  1x fotbalové hřiště a hřiště v ZŠ, tělocvična v ZŠ

Kultura:  Veřejná  knihovna,  klubovny  spolků  (SDH,  TJ  SOKOL,  Myslivecké  sdružení  „Doubrava“, 

„Haňovští o.s.“), kulturní sál 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hostinec, 2x obchod, místo veřejného přístupu k  internetu, připojení vysokorychlostního 

internetu,  veřejné  osvětlení,  obecní  rozhlas,  dětské  hřiště/koutek/kluziště  ‐  pouze  v 

záměru 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Proběhla rekonstrukce kulturního domu.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Obec má minimální  rekreační  potenciál  (snad  jen  jízda  na  kole),  stávající  vybavenost  je 

dostatečná  pro  aktivní  život  obyvatel,  ubytovací  ani  stravovací  kapacity  by  nebyly 

využívány ‐ těsná blízkost města Litovle. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

V rámci připravované plochy bydlení (30 RD) se má vybudovat dětské hřiště a odpočinková 

plocha pro obyvatele. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne
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Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Nejbližší záměry : stanice bioplynu v areálu ZD, kanalizace .

Silné stránky:  Obec  žije  poměrně  aktivním  společenským  životem.  Soudržnost  obyvatel.  Dobrá 

dostupnost  služeb,  školství,  zdravotnictví,  rovněž  dopravní  dostupnost  –  vše  vyplývá  ze 

skutečnosti, že obec je situovaná v bezprostřední návaznosti na město Litovel, je případně 

dostupná i pěší chůzí. 

Slabé stránky:  Nedostatek financí v rozpočtu obce, chybějící kanalizace.

   

   

Cholina 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ není znečištěno vůbec, nejsou zde ani problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

SEZ : 1x bývalá skládka „Za kostelem“ – částečně  zrekultivovaná, slouží jako střelnice pro 

Střelecký oddíl. 

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec nemá vlastní zdroj pitné vody, obec je součástí VODOVODU POMORAVÍ, zdroj vody : 

Mohelnická brázda. 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Obec  je součástí VODOVODU POMORAVÍ, rozšíření vodovodu se nepředpokládá, stávající 

stav je dostačující. 

Kanalizace:  Kanalizace pouze dešťová  80%  ‐ z  roku  1938.  Kanalizace  – obec má  zpracovanou  studii 

odkanalizování a likvidaci odpadních vod 

ČOV:  Kanalizace  není  napojena  na  ČOV,  u  jednotlivých  objektů  není  vybudováno  funkční 

decentralizované čištění. 

Plynofikace:  Plynofikováno  100%  území  obce,  reálná  využitelnost  cca  50%  (odhad).  Rozšíření  se 

nepředpokládá, není zájem ani o využití stávajících kapacit. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 50/30, ZŠ (1.‐4. ročník) 60/45

Zdravotnictví:  Ordinace praktického lékaře pro dospělé , ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.

Sociální služby:  Dům pro příjmově vymezené osoby – 17 bytů 1 pokojových + 2 byty 2 pokojové (slouží ale 

nejen pro seniory). 

Sportoviště:  Fotbalové hřiště, tělocvična v ZŠ.

Kultura:  Veřejná  knihovna,  klubovny  spolků  (SDH,  Myslivecké  sdružení  SKALKA,  Střelecký  klub, 

Svazarm), kulturní sál. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov,  pošta,  2x  hostinec,  2x  obchod, místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení 

vysokorychlostního  internetu,  veřejné  osvětlení,  obecní  rozhlas,  2x    dětské 

hřiště/koutek/kluziště. 
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Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Výstavba nové cyklostezky.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Chybí ubytování, stravování je dostačující, naopak není plně využito. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

Žádný záměr. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Pro bydlení ‐ 2 rezervní plochy bydlení o celkové výměře 9,5 ha. 

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky:  Obec je dobře dopravně dostupná, má dostatečnou infrastrukturu ( s výjimkou kanalizace), 

aktivní SENIOR KLUB. 

Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí,   nedostatek  financí v rozpočtu obce. Malá soudržnost 

obyvatel, nedostatečné využití stávajících možností, které obec skýtá. 

   

   

Litovel 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ano, je evidována jedna lokalita (bodová) v k.ú. Litovel – v západní části s místním názvem 

„U boudy“, ale s tímto jevem nebyly zaznamenány žádné problémy. 

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší  ‐  mírně  znečištěno,  zdrojem  je    silniční  doprava,  průmyslová  výroba  v  místě, 

vytápění domácností ‐ zejména v místních částech. Není zde problém se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Ne

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Vodní zdroje jsou situované v k.ú. Litovel (prameniště Litovel – Čerlinka). 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Vodovod je vybudovaný ve všech místních částech, s výjimkou části Savín.  Provozovatelem 

je  VHS  Čerlinka  s.r.o.  Předpokládá  se  vybudování  vodovodu  pro  místní  část  Savín,  v 

ostatních částech rozšíření na případné nové návrhové plochy dle ÚPN. 

Kanalizace:  Kanalizace ‐ jednotná dešťová a splašková.

ČOV:  Kanalizace je napojena na ČOV, obec má vlastní ČOV.

Plynofikace:  Plynofikace  na  100%  území  obce,  skutečný  odběr  nelze  odhadnout.  Předpokládá  se 

rozšíření pro nové rozvojové plochy. 
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Alternativní  zdroje 

energie: 

Fotovoltaické elektrárny ‐ na střechách objektů.

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  3x MŠ,  3x  ZŠ  (1.‐9.  ročník),  střední  odborné  učiliště  Litovel,  gymnázium  Jana  Opletala, 

speciální ZŠ pro zrakově postižené 

Zdravotnictví:  6x  ordinace  praktického  lékaře  pro  dospělé,  5x  ordinace  praktického  lékaře  pro  děti  a 

dorost , 13x ordinace specialisty, 3x zařízení lékárenské péče . 

Sociální služby:  Dům  s  pečovatelskou  službou,  dále  výstavba  DPS  v  ul.  Vítězná,  Litovel,  Charitní 

pečovatelská služba Litovel. 

Sportoviště:  2x  fotbalové/volejbalové  hřiště,  fotbalový  stadion,  tělocvičny  ve  3  ZŠ,  sportovní  hala, 

sportovní areál TJ SOKOL, koupaliště + krytý bazén, TJ vodní sporty – loděnice Litovel. 

Kultura:  13x veřejná knihovna, 2x společenské centrum/kulturní sál, muzeum. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

4x  hřbitov,  pošta,  místo  veřejného  přístupu  k internetu,  připojení  vysokorychlostního 

internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, sběrný dvůr. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Byla realizovaná výstavba cyklostezky Litovel ‐ Víska a dále trasa Litovel ‐ Nasobůrky.

Realizace záměrů původně vymezených v ÚAP:  

cyklostezky Rozvadovice ‐ Unčovice   

Rekonstrukce stávajícího koupaliště     

výstavba informačního centra CHKO Litovelské Pomoraví v lokalitě Šargoun  

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Rozšíření  tras  cyklostezek,  včetně  doprovodného  zázemí,  rozšíření  stravovacích  a 

ubytovacích zařízení. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

1. Příprava cyklostezky Litovel ‐ Tři Dvory

2.Příprava cyklostezky Litovel ‐ Chořelice (ke hřbitovu)  

3. Záměr vybudovat vodácké tábořiště vedle koupaliště  

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky:  Příjemné okolí města, přítomnost CHKO Litovelské Pomoraví, řada chráněných území, řeka 

Morava,  zejména  město  Litovel  je  dobře  dopravně  dostupné  (BUS,  vlak),  dostatečné 

školství, zdravotní péče, služby. 

Slabé stránky:  Nedostatek  pracovních  příležitostí,  nedostatek  financí  v  rozpočtu  obce,  nedostatečná 

bytová  výstavba,  hluk  z  dopravy,  povodně  či  záplavy. 

Dopravní  zátěž  obytných  částí  města,  zejména  průtah  silnice  II/449  a  centrum  města 

Litovle, obtížné hledání trasy přeložky silnice II/449 (zejména střet s CHKO LP), pravidelné 

záplavy,  pomalá  realizace  protipovodňových  opatření,  přítomnost  CHKO  Litovelské 

Pomoraví, řada chráněných území. 

Avizované aktualizace,  

záměry, resp. data pro  

následující průběžnou 

aktualizaci 

k dispozici CD skutečnho stavu splaškové  kanalizace v k.č. Unčovice, Rozvadovice, Březové, 

Víska, Chudobín (poskytovatel VHS Čerlinka) 

pasport místních komunikací (v MYSYu) 

probíhá příprava projektové dokumentace cyklostezky, prozatím bez konkrétního trasování  

(Tři Dvory‐ Litovel – Dulkelská ulice – směr Čerlinka) 
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Loučka 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší  ‐ mírně  znečištěno,  zdrojem  je  vytápění  domácností.  Nejsou  zde  problémy  se 

zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

SEZ  :  2  plochy  bývalých  skládek  odpadu,  dnes  zrekultivované 

Brownfield: areál bývalého kravína – dnes opuštěný, neutěšený stav. 

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec nemé vlastní zdroj pitné vody, Vodovod POMORAVÍ čerpá vodu z oblasti Moravské 

brázdy. 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Součást VODOVODU POMORAVÍ, rozšíření vodovodu se nepředpokládá ‐ současný stav  je 

dostačující. 

Kanalizace:  Kanalizace ‐ dešťová kanalizace  ‐ napojení 100%. Stávající kanalizace v obci je stará desítky 

let, není zmapovaná. Obec nepřipravuje výstavbu kanalizace. 

ČOV:  Kanalizace  není  napojena  na  ČOV,  u  jednotlivých  objektů  není  vybudováno  funkční 

decentralizované čištění. 1x domovní ČOV (autoservis). Obec nepřipravuje výstavbu ČOV. 

Plynofikace:  Plynofikováno  je  100%  území  obce,  skutečně  využíváno  cca  30%.  Nepředpokládá  se 

rozšíření, není zájem ani o využití stávajících rozvodů. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  Ne

Zdravotnictví:  Ne

Sociální služby:  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LUKÁ (pro mentálně postižené děti) – v Loučce je pobočka.

Sportoviště:  Fotbalové hřiště 

Kultura:  Veřejná knihovna, klubovny spolků (SDH, Myslivecké sdružení), kulturní sál. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hostinec,  obchod,  místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení  vysokorychlostního 

internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, tábořiště, kemp   ‐ sezónní tábořiště – lokalita 

„Dubový vrch“. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Bylo zbudovaná cykloodpočívka v severní části obce (u vodní plochy) a dále bylo upravené 

fotbalové hřiště. 
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Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

V obci se rozvíjí chov dostihových koní ‐ do budoucna možná záměr, který přiláká turisty. 

Ostatní (ubytování, stravování) by nemělo vzhledem k velikosti obce využití. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

Je zpracovaný propjekt na MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ (hospoda, obchod, sál), realizace závisí 

na finančních možnostech obce. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Pro bydlení ‐ 2 rezervní plochy bydlení v SV části obce, celková výměra 2,58 ha.

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Prioritní záměr: kanalizace + ČOV. Dle aktualizace  roku 2012 obec nepřipravuje výstavbu 

kanalizace a ČOV. 

Silné stránky:  Klidné bydlení, krásná příroda, čistý vzduch, dostatek stavebních míst pro výstavbu RD.

Slabé stránky:  Nedostatek  pracovních  příležitostí,  vysoká  nezaměstnanost,  v  obci  existují  objektivní 

překážky  pro  rozvoj  podnikání  –  špatná  dopravní  dostupnost,  nedostatek  financí  v 

rozpočtu obce, špatné mezilidské vztahy v obci, chybějící kanalizace a ČOV. 

   

   

Luká 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ano, jsou evidované dvě lokality : první z nich je území jeskyní JAVOŘÍČKO, druhá lokalita je 

v lese – ani v jednom případě nebyly zaznamenány žádné problémy. 

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ není znečištěno vůbec, nejsou zde ani problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Ne

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Jsou 4 vodní zdroje (tři v k.ú. Luká, jeden v k.ú. Javoříčko).

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

 Ne 

Veřejný vodovod:  Vodovod provozuje obec, je vybudovaný ve všech místních částech s výjimkou místní části 

Veselíčko.  K  rozšíření  došlo  v  průběhu  roku  2009  (v  k.ú.  Ješov),  další  se  nyní 

nepředpokládá. 

Kanalizace:  Dešťová kanalizace a to jen v části Luká ‐ je to původní stará kanalizace, není zaměřená. V 

ostatních  částech  obce  není  kanalizace  žádná. 

Záměr : vybudovat novou splaškovou kanalizaci včetně ČOV a to jen v obci Luká – ve věci 

probíhá  stavební  řízení,  vydáno  stavební  povolení,  žádost  o  dotaci. V  ostatních  částech 

obce se situace řešit zatím nebude. 

ČOV:  Kanalizace  není  napojena  na  ČOV,  u  jednotlivých  objektů  není  vybudováno  funkční 

decentralizované čištění. 
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Plynofikace:  Plynofikace  je  vybudovaná  pouze  v  místní  části  Ješov,  kde  je  pokryto  100  %  území, 

skutečný odběr je cca 40 %, ostatní místní části nemají plynovod vybudovaný. Rozšíření se 

nepředpokládá ‐ není žádný požadavek ze strany obce. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 30/30, ZŠ (1.‐9. ročník) 250/130

Zdravotnictví:  Ordinace praktického lékaře pro dospělé , ordinace specialisty (zubní). 

Sociální služby:  Domov důchodců, plánuje se rozšíření na navazující návrhové ploše. Respritní centrum –

provozuje Občanské sdružení Luká. 

Sportoviště:  Fotbalové hřiště, tělocvična v ZŠ.

Kultura:  Veřejná  knihovna  3X  (Luká,  Veselíčko,  Střemeníčko),  klubovny  spolků  (SDH,  Stonožka  ‐

výtvarný kroužek), kulturní sál v Luké. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov, pošta (Slavětín), hostinec (Luká), 2x obchod (Luká, Střemeníčko), místo veřejného 

přístupu  k  internetu,  připojení  vysokorychlostního  internetu,  veřejné  osvětlení,  obecní 

rozhlas, dětské hřiště/koutek/kluziště (Luká), tábořiště v Jevíčku. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Proběhla  rekonstrukce  pomníku  JAVOŘÍČKO  (vypálení  obce  během  2.světové  války). 

Vybudovalo se společensko ‐ vzdělávací centrum SPERANZA (obec přispěla). 

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Největší  rekreační  potenciál  má  část  Javoříčko  (jeskyně,  památník)  ‐  zde  se  buduje 

restaurace s ubytováním (45 lůžek). 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

Mimo ubytování v Javoříčku se připravuje vybudování dětských hřišť v Ješově, Střemeníčku 

a Luké. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky:  Klidné a příjemné bydlení, hezká krajina, poměrně dobrá zaměstnanost (ale vesměs mimo 

obec), opravené cesty. 

Slabé stránky:  Nedostatek  financí  v  rozpočtu obce, nedostatečná dopravní obslužnost  a  to  i  ve  všední 

dny, špatné mezilidské vztahy v obci, za prací  je nutno cestovat, v blízkosti nejsou žádná 

větší sídla (tzn. služby jsou těžko dostupné). 

   

   

Měrotín 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ mírně znečištěno, zdrojem  je vytápění domácností. Nejsou zde ani problémy se 

zápachem. 
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Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

SEZ : bývalá skládka ZD Haňovice ‐ zavezeno hlínou, nadále evidováno MŽP. 

Brownfield: areál bývalého vepřína je znovu využíván pro zemědělské účely, problém byl v 

rímci aktualizace UAP 2016 zrušen. 

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec nemá vlastní zdroj pitné vody.

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Obec nemá vodovod. Připravuje se vybudování zásobovacího řadu z VDJ Chudobín – záměr 

je ve fázi vydaného ÚR. 

Veřejný vodovod:  Obec nemá vodovod. Připravuje se vybudování zásobovacího řadu z VDJ Chudobín – záměr 

je ve fázi vydaného ÚR, žádost o dotaci. 

Kanalizace:  Obec nemá žádnou kanalizaci, výstavba – včetně ČOV – je připravená, ve věci  je vydané 

stavební povolení, žádost o dotaci . 

ČOV:   ‐

Plynofikace:  Plynofikováno  je  90%  území  obce,  z  toho  skutečně  využíváno  cca  50  %.  Rozšíření  se 

neplánuje, není zájem ani o využití stávajících kapacit. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  Ne

Zdravotnictví:  Ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace specialisty (zubař). 

Sociální služby:  Ne

Sportoviště:  1x dětské hřiště, 1x fotbalové hřiště, tělocvična Sokol

Kultura:  Veřejná knihovna, klubovny spolků  (SDH, SOKOL), kulturní sál, který současně slouží  jako 

tělocvična SOKOL. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov,  hostinec,  obchod,  místo  veřejného  přístupu  k  internetu, připojení 

vysokorychlostního  internetu,  veřejné  osvětlení,  obecní  rozhlas,  dětské 

hřiště/koutek/kluziště. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Žádná výstavba ani rekonstrukce neproběhla.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

V obci je krásný renesanční kostel, ale jinak není turisticky zvlášť atraktivní ‐ ubytování ani 

stravování by se zde nevyplatilo, je problém udržet jediný obchod. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   Prioritou obce je vybudování vodovodu a kanalizace ‐ jiné záměry zatím nemá. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

nejsou vymezeny 

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Hlavní záměry : 

‐ vybudovat vodovod 

‐ vybudovat kanalizaci včetně obecní ČOV 

Silné stránky:   Klidné bydlení, hezká příroda v okolí, relativně čistý vzduch.
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Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí. Chybějící vybavenost – vodovod, kanalizace, je problém 

udržet v obci obchod a ostatní základní vybavenost (lékař), v obci není možnost zaměstnání 

(pouze  2  trvalé  pracovní  místa),  za  prací  možno  jen  dojíždět,  dopravní  dostupnost  o 

víkendech je minimální. 

Avizované aktualizace,  

záměry, resp. data pro  

následující průběžnou 

aktualizaci 

k dispozici pasport místních komunikací  (analogová podoba)

k dispozici zaměření stávající kanalizace (analogová podoba)  

   

   

Mladeč 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ano,  lokalita se nachází v západní části kat.území Sobáčov, mimo zastavěná území, nebyl 

zaznamenán žádný problém. 

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší  ‐ mírně  znečištěno,  zdrojem  je  silniční  doprava  a  průmyslová  výroba  v místě. 

Nejsou zde ani problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

SEZ : jsou evidované 2 plochy, obě bývalé skládky.

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Zdroj pitné vody je mimo pbec Mladeč.

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Provozovatelem  vodovodu  je  VHS  Čerlinka  s.r.o.,  rozšíření  se  nepředpokládá  ‐ není 

požadavek. 

Kanalizace:  Kanalizace ‐ dešťová a splašková ‐ vlastní obec , napojení 100 %. 

ČOV:  Kanalizace  je  napojena  na  ČOV,  obec má  vlastní  ČOV,  v  rámci  obce  se  nachází  Ústav 

sociální péče Nové Zámky, který má vlastní kanalizaci, včetně ČOV. 

Plynofikace:  Obec  je  plynofikována  100%,  reálné  využití  cca  90%. Rozšíření  se  nepředpokládá  ‐ není 

zájem ze strany obyvatel. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ano, 2 malé vodní el. provozované fyz.osobami.

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  Ne

Zdravotnictví:  Ne

Sociální služby:  V rámci obce se nachází Ústav sociální péče Nové Zámky.

Sportoviště:  1x  fotbalové  hřiště,  1x  hřiště  na  plážový  volejbal,  1x  areál  pro  míčové  hry,  dětské  a 

tenisové hřiště 

Kultura: 
1x  veřejná  knihovna  (Mladeč),  klubovny  spolků  (SDH,  TJ  SOKOL,  MS,  Spolek  přátel 

Sobáčovského rybníka 
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Další  veřejná 

vybavenost: 

4x hostinec + penzion s restaurací, obchod, místo veřejného přístupu k internetu, připojení 

vysokorychlostního  internetu,  veřejné  osvětlení,  obecní  rozhlas,  2x    dětské 

hřiště/koutek/kluziště, vodácké tábořiště TEMPL. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

V  rámci  lokality  "Rybnik"  v  Sobáčově bylo  vybudované plážové hřiště  (volejbal,  kopaná, 

házená) ‐ soukromá aktivita, areál pro míčové hry 

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Obec má dobrý rekreační potenciál (CHKO LP, řeka Morava, Mladečské jeskyně). Tradicí se 

stávají akce kolem rybníka v Sobáčově ‐ hojná návštěvnost.  

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   Bude realizováno infocentrum vč, ubytování a restaurace. (vydáno povolení) 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

záměr na vybudování veřejných záchodků u hasičárny

záměr na rozšíření areálu hřiště 

plánováno vypracování nového ÚP 

Silné stránky:  Obec je dopravně dobře dostupná (Litovel, Olomouc) a to po rychlostní komunikaci R 35, z 

toho důvodu je i dobrá dostupnost služeb, škol, zdravotní péče (Litovel) apod., nachází se 

na území CHKO Litovelské Pomoraví, krásná krajina, řeka Morava. 

Slabé stránky:  Nedostatek financí v rozpočzu obce, hluk z dopravy – v blízkosti obce prochází rychlostní 

komunikace R35, průběh dálnice přes zvláště chráněná území – zejména Třesín. 

Avizované aktualizace,  

záměry, resp. data pro  

následující průběžnou 

aktualizaci 

k dispozici pasport místních komunikací  

k dispozici dokumentace k místnímu rozhlasu  

dokumentace kanalizace, formáty dgn, dwg 

   

   

Náklo 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší  ‐  mírně  znečištěno,  zdrojem  je  silniční  doprava.  Nejsou  zde  problémy  se 

zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Ne

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec nemá vlastní zdroj pitné vody.

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne
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Veřejný vodovod:  Provozovatelem vodovodu  je Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., předpokládá se 

rozšíření vodovodu ‐ 1 úsek pro připravovanou výstavbu RD. 

Kanalizace:  Oddílná splašková kanalizace ‐ napojení 97%. Připravuje se rozšíření splaškové kanalizace v 

místní části Loučka, s napojením na stávající ČOV Náklo. 

kanalizace v místní části Lhota + ČOV Lhota 

ČOV:  Kanalizace je napojena na ČOV, obec má vlastní ČOV.

Plynofikace:  Plynofikováno  100%  území  obce,  reálně  využíváno  v  rozsahu  cca  90%.  Rozšíření  se 

nepředpokládá ‐ není požadavek. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ano, 2x fotovoltaika na střechách RD.

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 64,  

ZŠ (1.‐9. ročník) 160 

Zdravotnictví:  Ordinace praktického lékaře pro dospělé , ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.

Sociální služby:  Ne

Sportoviště:  2x fotbalové hřiště, tělocvična v ZŠ, Sokolovna, sál Mezice, 

Kultura:  Veřejná knihovna, klubovny spolků (SDH, TJ SOKOL).

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov,  pošta,  4x  hostinec,  2x  obchod, místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení 

vysokorychlostního internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, 3x  dětské hřiště. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

V místech částech Mezice a Lhota byla vybudovaná dětská hřiště. 

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Na  území  obce  se  nachází  pískovna Náklo,  která  je  jediným  přírodním  koupalištěm  pro 

široké okolí (včetně Olomouce), probíhá rekultivace pískovny  

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce  

V  obci Náklo  se  připravuje  výstavba Odpočinkového  areálu  (dětské  hřiště,  odpočinková 

zóna pro obyvatele), dále se připravuje výstavba cyklostezky kolem Pískovny Náklo. 

Cyklostezka Náklo ‐ Mezice 

Plánována výstavba hřiště u Sokolovny 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

ano – rozpracovaný ÚP

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky: 
Jsou  vybudované  veškeré  inženýrské  sítě,  je  dostatek  stavebních míst pro  výstavbu RD, 

dobrá dopravní dostupnost obce (leží na trase Olomouc – Litovel). 

Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí,  nedostatek financí v rozpočtu obce, hluk z dopravy, 

povodně či záplavy.   

Nutná rekonstrukce komunikací v obci (jako důsledek výstavby inž. sítí), celkové zvelebení 

obce – více zeleně a upravených ploch, silnice na Střeň a Pňovice prochází centrem obce . 
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Olbramice 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ není znečištěno vůbec, nejsou zde ani problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Ne

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec nemá vlastní zdroj pitné vody, vodovod Pomoraví čerpá vodu z Moravské brázdy.

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Obecní vodovod je součástí VODOVODU POMORAVÍ, rozšíření vodovodu se nepředpokládá 

‐ současný stav je vyhovující. 

Kanalizace:  Kanalizace ‐ dešťová ‐ napojení 90 %. Stávající kanalizace je stará cca 70 let, nezaměřená. 

Připravuje se nová kompletní kanalizace včetně ČOV – záměr  je ve  fázi zpracované DUR, 

vydané územní rozhodnutí, žádost o dotaci . 

ČOV:  Kanalizace není napojena na ČOV.

Plynofikace:  Plynofikováno  100 %  území  obce,  současné  reálné  využití  v  rozsahu  cca  50%,  proto  se 

nepředpokládá rozšíření. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  Ne

Zdravotnictví:  Ne

Sociální služby:  Ne

Sportoviště:  1x fotbalové hřiště

Kultura:  Veřejná knihovna, klubovny spolků (myslivci, včelaři).

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov,  hostinec,  obchod,  místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení 

vysokorychlostního internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas,  dětské hřiště. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Realizovala se část cyklostezky.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Obec je malá,  návratnost investice např. do stravování se jeví jako nepravděpodobná.

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   1 rodina připravuje ubytování v soukromí (cca 10 lůžek). 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Pro bydlení ‐ 1 rezervní plocha, výměra 1,2 ha.
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Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Hlavní  záměr  obce  v  nadcházejícím  období  :

kanalizace + ČOV 

Silné stránky:  Velmi  klidné  bydlení,  příjemné  okolní  prostředí  – členitá  krajina,  v  obci  je  dostatek 

pozemků pro bytovou výstavbu, které jsou jejich majitelé ochotni prodat. 

Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí  (žádné),   v obci existují objektivní překážky pro  rozvoj 

podnikání – obec  je dostupná pouze po komunikacích  II. a  III.třídy, nedostatek  financí v 

rozpočtu  obce,  nedostatečná  dopravní  obslužnost,  povodně  či  záplavy  ‐  ale  pouze  úzce 

lokální  záležitost  –  v  západní  části  obce  (v  ÚPN  zde  navržený  poldr).  Do  školy, 

zdravotnických zařízení i za všemi službami je nutné dojíždět, přestárlá populace. 

   

   

Pňovice 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ mírně znečištěno, zdrojem je silniční doprava a vytápění domácností. Nejsou zde 

problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Ne

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Na  území  obce  je  několik  vodních  zdrojů,  ze  kterých  čerpá  vodu  i  řada  okolních  obcí 

(Prameniště Pňovice – Březové). 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Vodovod provozuje VHS Čerlinka s.r.o. – bez problémů, jeho rozšíření se nepředpokládá.

Kanalizace:  V obci byla realizována tlaková kanalizace.

ČOV:  V obci byla realizována výstavba ČOV.

Plynofikace:  Plynofikováno  je  100%  území  obce,  z  toho  reálně  využívaných  cca  70  %.  Rozšíření  se 

nepředpokládá ‐ není požadavek. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ano, 1x malá vodní elektrárna, provozovaná fyzickou osobou. 

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 28/28, ZŠ (1.‐9. ročník) 120/87

Zdravotnictví:  Ordinace praktického  lékaře pro dospělé  (1x  týdně dojíždí), ordinace praktického  lékaře 

pro děti a dorost (1x 14 dní dojíždí). 

Sociální služby:  Ne

Sportoviště:  1x fotbalové hřiště

Kultura:  Veřejná knihovna, klubovny spolků (SDH, TJ SOKOL).

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov,  pošta,  3x  hostinec,  obchod,  místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení 

vysokorychlostního  internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas,   2x dětské hřiště, sběrný 

dvůr. 
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Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Žádná výstavba ani rekonstrukce neproběhla.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

V obci chybí multifunkční zařízení, ve kterém by byl kulturmí sál a současně prostory pro 

sportovní využití (kryté prostory).  

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   V současné době není v této oblasti žádný záměr. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky:  Obec je snadno dopravně dostupná z měst Uničov, Litovel, Olomouc i Šternberk.

Slabé stránky:  Nedostatek financí v rozpočtu obce,  hluk z dopravy, povodně či záplavy (v obci je vysoká 

hladina podzemní vody), doprava – středem obce prochází velmi frekventovaná silnice  II. 

třídy, vandalismus. 

   

   

Senice 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší  ‐ mírně  znečištěno,  zdrojem  je  silniční  doprava,  zemědělská  výroba,    vytápění 

domácností. Nejsou zde problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

SEZ : v databázi MŽP je evidovaná skládka Senice na Hané „Zmoly“ – jedná se o 

provozovanou, řádně povolenou skládku 

BROW. – jedna lokalita v západní části obce Senice na Hané (bývalý výrobní areál) 

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  V obci je několik zdrojů pitné vody, které ale využívá VHS Olomouc. Vodovod Pomoraví, ze 

kterého je obec Senice zásobovaná, má zdroje mimo ORP Litovel. 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Vodovod  vlastní  společnost  VODOVOD  POMORAVÍ  – bez  problémů.  Rozšíření  se 

nepředpokládá. 

Kanalizace:  V obci byla realizovaná splašková kanalizace.

ČOV:  V obci je v provozu ČOV.

Plynofikace:  Plynofikováno  100  %  území  obce,  reálnou  využitelnost  nelze  odhadnout.  Rozšíření  se 

nepředpokládá. 
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Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 80/60, ZŠ (1.‐9. stupeň) 300/200

Zdravotnictví:  Ordinace praktického  lékaře pro dospělé  , ordinace praktického  lékaře pro děti a dorost, 

ordinace specialistů (zubař, rehabilitace, gynekolog), zařízení lékárenské péče. 

Sociální služby:  Sociální byty pro seniory – 8 b.j.

Sportoviště:  1x fotbalové hřiště, 1x volejbalové hřiště

Kultura:  Veřejná  knihovna  3x,  klubovny  spolků  (SDH  (Senice,  Odrlice,  Cakov),  MS,  TJ  SOKOL, 

SVAZARM , Klub seniorů, Český svaz Chovatelů), kulturní sál v budově ObÚ. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov, pošta, hostinec (2x Senice, 1x Cakov, 1x Odrlice), obchod (3x Senice, 1x Odrlice, 1x 

Cakov),  místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení  vysokorychlostního  internetu, 

veřejné osvětlení, obecní rozhlas,  dětské hřiště (Senice, Cakov i Odrlice). 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Žádná výstavba ani rekonstrukce neproběhla.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Byl  odstraněn  nedostatek  obce  v  oblasti  infrastruktury  volného  času  definovaný  v 

předchozích aktualizacích ‐ multifunkční hřiště. To je již v obci vybudováno. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   Žádný záměr. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky:  Dobrá dopravní dostupnost, vybudovaná infrastruktura.

Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí, nedostatek financí v rozpočtu obce, omezené možnosti 

využití volného času apod., hluk z dopravy, povodně či záplavy – přívalové deště.  

Doprava vedená středem obce, provoz zemědělské techniky, splavy z polí, mentalita 

obyvatel, malá soudržnost . 

   

   

Senička 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší  ‐  není  znečištěno  vůbec,  jsou  zde  problémy  se  zápachem  (Středisko  živočišné 

výroby („prasečák“) v areálu ZD ve východní části obce). 

Černé skládky:  Ne
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Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Ne

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec je součástí VODOVODU POMORAVÍ , který vodu čerpá z Mohelnické brázdy.

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Obec  je  součástí  VODOVODU  POMORAVÍ.  Rozšíření  se  předpokládá  v  délce  cca  500 m 

(severní část obce), pro obsluhu území, kde se předpokládá výstavba RD. 

Kanalizace:  Kanalizace ‐ dešťová ‐ napojení 100 %. V obci je pouze dešťová, původní kanalizace, stará 

desítky  let,  která  není  zmapovaná.

Připravuje  se  jednotná kanalizace pro celou obec,  s  čištěním pomocí  rybničních nádrží – 

záměr je ve fázi přípravy DUR a DSP, vydáno stavební povolení, žádost o dotaci . 

ČOV:  Kanalizace  není  napojena  na  ČOV,  u  jednotlivých  objektů  není  vybudováno  funkční 

decentralizované čištění. 10 domovních ČOV. 

Plynofikace:  Plynofikaváno  je  100  %  území  obce,  reálně  využíváno  cca  60‐70  %.  Rozšíření  se 

nepředpokládá ‐ není zájem ani o využití stávající sítě. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  Ne

Zdravotnictví:  Ne

Sociální služby:  Ne

Sportoviště:  1 víceúčelové hřiště

Kultura:  Veřejná knihovna, klubovny spolků (SDH, Základní kynologická organizace, Skauti).

Další  veřejná 

vybavenost: 

2x hostinec, obchod, místo veřejného přístupu k  internetu, připojení vysokorychlostního 

internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas,  dětské hřiště. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Výstavba cyklostezky.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Největší předností je zachovalý venkovský ráz obce (vyhlášená vesnická památková zóna), 

jiné rekreační využití snad jen cyklo, ubytování nebo stravování nemá vzhledem k velikosti 

obce návratnost. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   Žádný záměr 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Prioritní záměr : kanalizace + ČOV

Silné stránky:  Klidné bydlení, zachování rázu hanácké vesnice  (je zde vyhlášena VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ 

ZÓNA), příjemné prostředí, vybudované protierozní opatření. 
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Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí, vysoká nezaměstnanost, povodně či záplavy, chybějící 

kanalizaace. 

   

   

Slavětín 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší  mírně  znečištěno  ,  hlavním  zdrojem  znečištění  je  silniční  doprava  a  vytápění 

domácností. Nejsou zde problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Ne

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Obec nemá vlastní zdroj pitné vody.

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Obec nemá vodovod, pouze nově zrekonstruovaná mateřská školka má vodovod z vlastní 

studny (délka cca 15m).  

Veřejný vodovod:  Předpokládá  se  zavedení  vodovodu  na  území  celé  obce.  Připravuje  se  studie  (2016) 

zásobování vodou. 

Kanalizace:  Kanalizace ‐ oddílná splašková kanalizace  napojeno cca 75 % území obce, jde o provizorní,  

nezmapovanou kanalizaci. Obec nepřipravuje výstavbu kanlizace. 

ČOV:  Kanalizace  není  napojena  na  ČOV,  u  jednotlivých  objektů  není  vybudováno  funkční 

decentralizované čištění. Obec nepřipravuje výstavbu ČOV. 

Plynofikace:  Plynofikováno je cca 80% území obce, z toho reálně využito cca 30%. Rozšíření plynofikace 

se nepředpokládá ‐ není žádný zájem ze strany obyvatel. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Fotovoltaické elektrárny ‐ 1x na střeše RD.

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ ‐ 28 

Zdravotnictví:  Ne

Sociální služby:  Ke 2 obyvatelům dojíždí Charita Litovel.

Sportoviště:  3 sportoviště, vč, areálu SDH

Kultura:  Veřejná knihovna, klubovny spolků (SDH), zasedací místnost obecního úřadu. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

Pošta,  obchod,  místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení  vysokorychlostního 

internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas,  dětské hřiště u MŠ. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

 

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Obec je malá,  návratnost investice např, do stravování se jeví jako nepravděpodobná.
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Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   Žádný záměr 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Územní plán:  Platný ÚP ‐ ÚP obce Slavětín.

Počet  obyvatel  k 

31.12.2009: 

 ‐

Bytový fond:   ‐

Druhé  bydlení  a 

individuální rekreace: 

 ‐

Silné stránky:  Krásná  okolní  příroda,  čistý  vzduch,  velmi  klidné  bydlení,  velký  podíl  zeleně,  obec  je 

poměrně dobře dopravně dostupná (Litovel, Bouzov, Luká). 

Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí, nedostatek financí v rozpočtu obce, časté dopravní 

nehody – odbočka na obec Luká, nedostatečná dopravní obslužnost.  

Chybějící infrastruktura (kanalizace, vodovod), vysoká nezaměstnanost, chybějící služby 

(není ani hospoda), malá soudržnost obyvatel. 

Avizované aktualizace,  

záměry, resp. data pro  

následující průběžnou 

aktualizaci 

zákres dešťové kanalizace (analogová podoba)

projekt veřejného osvětlení (v tištěné podobě) 

   

   

Střeň  
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší  ‐ mírně  znečištěno,  zdrojem  je vytápění domácností. Problémy  se  zápachem od 

vepřína směrem ke kolejím. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Areál bývalého zemědělského družstva (neoficiálně)

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Na  území  obce  je  soustava  vodních  zdrojů,  ze  kterých  čerpá  vodu  i  řada  okolních  obcí 

(Prameniště Pňovice‐Náklo). 

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Vodovod  provozuje  VHS  Olomouc,  bez  problémů.  Rozšíření  vodovodu  se  předpokládá 

v nových stavebních zónách, případně nezasíťovaných zónách. 
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Kanalizace:  V obci byla realizovaná kanalizace 

ČOV:  V obci byla realizována ČOV.

Plynofikace:  Plynofikace není, nepředpokládá se její zavedení ‐ nezájem ze strany obyvatel. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

Ne

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 25/25, ZŠ (1.‐4. ročník) 25/25 (ZŠ aktuálně 22/40)

Zdravotnictví:  Ordinace praktického  lékaře pro dospělé  (1x  týdně dojíždí), ordinace praktického  lékaře 

pro děti a dorost (1x týdně dojíždí). 

Sociální služby:  Ne

Sportoviště:  1x  fotbalové  hřiště,  1x  víceúčelové  (tenis. míčové  hry),  antukový  kurt  (tenis,  volejbal), 

kluziště a kopec na sáňkování (Na Trávníku) 

Kultura:  Veřejná  knihovna,  klubovny  spolků  (SDH,  Tělovýchovná  jednota,  Senior  klub),  kulturní 

dům. 

Další  veřejná 

vybavenost: 

1x hostinec, obchod, místo veřejného přístupu k  internetu, připojení vysokorychlostního 

internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas,  dětské hřiště. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

 

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

Obec leží uprostřed CHKO LP, je hojně navštěvovaná cyklisty, není zde ale žádný "záchytný 

bod"  –  občerstvení  (jen  hostinec  bez možnosti  stravování),  apod.  ‐  proto  všichni  pouze 

projíždí. 

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   Dlouhodobým záměrem je rozšíření areálu za ObÚ. 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

ano, lokalita za sportovištěm a u zemědělského družstva (ZD) (výhled pro změnu č.1)

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Vybudování chodníku napříč celou obcí průběžně probíhá

Silné stránky:  Krásné prostředí a krajina – celá obec  leží na území CHKO LP,  je obklopená  lužními  lesy, 

protéká řeka Morava. 

Slabé stránky:  Nedostatek  financí  v  rozpočtu  obce,  povodně  či  záplavy  –  jedna  z  pravidelně  nejvíce 

postižených obcí v rámci regionu, v  letním období extrémní výskyt komárů, nedostatečné 

čištění  koryta  řeky Moravy,  existence  CHKO  Litovelské  Pomoraví  –  značná  omezení  pro 

rozvoj obce. 

Projektové  záměry 

v programu  rozvoje 

obce 

V  rámci  vytvoření  kvalitních  podmínek  pro  obyvatele  a  život  v obci,  rozvoj  venkova  a 

zlepšení kvality životního prostředí, jsou projektovými záměry obce: 

o vytvořit dům s pečovatelskou službou, pečovatelské byty, sociální bydlení, 

o zrekonstruovat kulturní dům , 

o vytvořit komunitní centrum, 
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o obnovit výsadbu v intravilánu a extravilánu,

o zrekonstruovat budovy MŠ a ZŠ a rozvíjet aktivity pro MŠ a ZŠ, 

o zlepšit odpadové hospodářství obce a protipovodňová opatření, 

o vybudovat  relaxační  parkové  zóny,  laviček,  naučné  stezky,  informačních  tabulí  a 

zeleně, vybudování rybníku, 

o obnovit místnosti pro spolkovou činnost, 

o  vybudovat kamerový systém v obci.  

V rámci  projektových  záměrů  zaměřených  na  rozvoj  infrastruktury  obec  usiluje  o 

vybudování : 

o chodníků k vlakové zastávce a zdravotnímu středisku, 

o vybudování dopravního značení u obytné zóny, 

o školy a obecního úřadu, 

o rekonstrukci místní komunikace včetně vybudování parkovacích stání, 

o zasíťování obce HDPE trubkami (optická síť),  

o vytvoření  nové  stavební  zóny  pro  výstavbu  rodinných  domů  a  přístřešek  na 

autobusové zastávce „Střeň, obchod“.  

Projektovými záměry v rámci rozvoje volnočasových aktivit a cestovního ruchu je 

rekonstrukce hřiště na Trávníku a vybudování cyklostezek v okolí obce, event. i jejich 

realizace směr Náklo a směr Litovel. 

   

   

Vilémov 
Horninové prostředí a geologie 

Sesuvná území:  Ne  

Poddolovaná území:  Ne

Životní prostředí 

Ovzduší:  Ovzduší ‐ mírně znečištěno, zdrojem je zemědělská výroba a vytápění domácností. Nejsou 

zde problémy se zápachem. 

Černé skládky:  Ne

Staré  ekologické 

zátěže a brownfields: 

Ne

Dopravní a technická infrastruktura

Zdroj pitné vody:  Zdroj pitné vody ‐ vodovod Pomoraví

Problémy v zásobování 

pitnou vodou: 

Ne

Veřejný vodovod:  Obec  je  součástí VODOVODU POMORAVÍ – bez problémů. Rozšíření  se nepředpokládá  ‐

stávající rozvod je dostačující. 

Kanalizace:  Kanalizace ‐ dešťová a splašková. Kanalizace včetně ČOV je nová, kolaudovaná v roce 2010.

ČOV:  Kanalizace je napojena na ČOV.

Plynofikace:  Plynofikováno je 90% území obce, z toho využíváno cca 30%. Rozšíření se nepředpokládá ‐

nezájem obyvatel. 

Alternativní  zdroje 

energie: 

1x fotovoltaická elektrárna na střeše RD.

Veřejná vybavenost a služby 

Školy:  MŠ 34, ZŠ (1.‐5. ročník) 36

Zdravotnictví:  Ordinace praktického  lékaře pro dospělé  (2x  týdně dojíždí), ordinace praktického  lékaře 
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pro děti a dorost (1x týdně dojíždí).

Sociální služby:  Ne

Sportoviště:  1x fotbalové hřiště, tělocvična v Sokolovně

Kultura:  Veřejná knihovna, klubovny spolků (SDH).

Další  veřejná 

vybavenost: 

Hřbitov,  pošta,  hostinec,  obchod,  místo  veřejného  přístupu  k  internetu,  připojení 

vysokorychlostního internetu, veřejné osvětlení, obecní rozhlas. 

Rekreace  ‐ 

Výstavba/rekonstrukce 

zařízení  k  rozvoji 

rekreace  

Žádná výstavba ani rekonstrukce neproběhla.

Rekreace  ‐ Nedostatky 

obce  v  oblasti 

infrastruktury  volného 

času 

V obci nejsou žádné ubytovací ani stravovací kapacity, žádné volnočasové zařízení.

Rekreace  ‐  Plánovaná 

výstavba/rekonstrukce   Nepřipravuje se žádná realizace v této oblasti (obec je "vyčerpaná" po stavbě kanalizace). 

Ostatní 

Rozvojové  plochy 

(mimo těch v ÚP): 

Ne

Záměry  (mimo  těch  v 

ÚP): 

Ne

Silné stránky:  Klidné bydlení, krásná okolní krajina, dobrá  technická vybavenost obce  (voda, plyn, nová 

kanalizace). 

Slabé stránky:  Nedostatek pracovních příležitostí, vysoká nezaměstnanost, 

Avizované aktualizace,  

záměry, resp. data pro  

následující průběžnou 

aktualizaci 

dispozici je situace splaškové kanalizace a zákres dešťové kanalizace (analogová podoba) 

k dispozici je pasport místních komunikací  

dokumentace veřejného osvětlení digitálně 

 


