
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ÚZEMNÍ PLÁN 

LITOVEL 
B. Odůvodnění řešení ÚP 

C. Odůvodnění pořizovatele, závěr 



 

urbanisticko architektonická projekční kancelář 

Chopinova 9, 623 00  Brno 
tel.: (05) 47 25 04 69 
fax: (05) 47 22 14 10,  
e-mail: atelier-urbi@volny.cz 
 
 

 
 
 
 
 

Územní plán Litovel 
Odůvodnění řešení 
 
 
Zakázkové číslo: 99 – 11 - 05 
Pořizovatel: MěÚ Litovel, odbor výstavby 
 

 
 
Zhotovitelé: 

Urbanistická část Ing. arch. Jana Benešová 
 Ing. arch. Vanda Ciznerová 
 Ing. arch. Jiří Augustín 

Doprava Ing. Miloslava Škvarilová 

Vodní hospodářství Atelier Fontes s. r. o., Ing. Tomáš Havlíček, 
 Ing. Olga Veselá 

Zásobování plynem a teplem Ing. Marieta Vašinová 

Zásobování el. energií, spoje Ing. Jaroslav Opat 

Životní prostředí, ZPF Ageris, s.r.o., RNDr. Jiří Kocián 
 Svatava Poláková 

Digitalizace Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D 
 Roman Staněk 

 

 

 

 

 

Brno, srpen 2012 



Územní plán Litovel Odůvodnění řešení ÚP 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 1 

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

B.1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

VYDANOU KRAJEM 

B.1.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace 

V současné době jsou dle nového stavebního zákona zpracovány a schváleny Zásady územního 
rozvoje Olomouckého kraje (vydalo formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
dne 22. února 2008 v souladu s usnesením UZ/21/32/2008). Dále byla zpracována a v dubnu 2011 
vydána Aktualizace č.1 ZÚR. Návrh ÚP Litovle je řešen v souladu s touto územně plánovací 
dokumentací. 

Zásady územního rozvoje OK: 

Litovel se nachází v rozvojové oblasti regionálního významu RO 4 Uničov - Litovel, 
vymezené obcemi Červenka, Haňovice, Litovel, Uničov. 

Leží na rozvojové ose OS 9 mezinárodního významu Hradec Králové - Pardubice – 
Olomouc (železniční koridor, rychlostní silnice R35). 

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

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

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

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

Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti 
RO 4 Uničov – Litovel: 

STAV: v ÚS byl splněn požadavek jedné plochy o velikosti 20 - 25 ha (lokalita v Litovli – Nasobůrky, 
Víska)). V ÚP Litovle nebylo rozšíření této průmyslové zóny směrem k Vísce projednatelné. 

NAVRHOVANÉ LOKALITY: Z původně vytipovaných lokalit pro podnikatelské aktivity nadmístního 
významu byla dle průvodní zprávy k Územní studii jedna plocha (RO 4/06) zařazena jako rezerva. 
V ÚP Litovle se jedná o plochu návrhovou, náhradou za to, že rozšíření průmyslové oblasti směrem 
k Vísce nebylo možné a rozvoj ekonomického sektoru je ve městě velikosti Litovle nezbytný. Plocha je 
vázána na navrhovanou přeložku silnice II/635, která je územní rezervou pro peáž silnice II/449. 

B.1.2 Koordinace řešení se sousedními obcemi 

Řešení návrhu ÚP je nutno projednat se všemi sousedními obcemi. 

Dopravní řešení zasahuje do k.ú. obce Červenka (přeložky silnic II/447, II/449). 

V řešeném území se nacházejí skladebné části místní a nadmístní úrovně územního systému 
ekologické stability. Je nutná koordinace v k.ú. sousedních obcí. 

Protipovodňová opatření - je řešena koordinace v k.ú. Červenka. 
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B.2 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
Koncept ÚP Litovle byl zpracován na základě schváleného zadání v r. 2001. V zadání nebylo 
požadováno vyhodnocení vlivů řešení na ŽP. Projednání konceptu ÚP nebylo uzavřeno (nedospělo 
k dohodě se Správou CHKO LP o dopravním řešení). 

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP sestavil na základě nového stavebního zákona pořizovatel 
dokumentace s tím, že bude postupováno v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje. 

Vzhledem k velkému časovému odstupu od zpracování konceptu bylo nutno 

• zaměnit mapový podklad DKM za nově zpracovaný a upravit veškerá digitální data ÚP, 

• respektovat v mezičase vydaná územní rozhodnutí, 

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

V rozpracovanosti návrhu ÚP města proběhlo více pracovních schůzek a jednání, zejména 
s představiteli města, radou, dotčenými orgány a správci sítí. Převážně byly závěry z těchto jednání do 
návrhu ÚP zapracovány, některé však nebylo možno s ohledem na koncepci řešení ÚP zohlednit. 
Návrh byl před dokončením opětovně projednán s osadními výbory (29. 10. 2008) a s dotčenými 
orgány (5. 11. 2008). K jednání zaslalo SCHKO LP písemné připomínky (ze dne 16. 12. 2008). 

Dále byl návrh ÚP doplněn na základě společného jednání dle požadavků dotčených orgánů (Pokyny 
pro úpravu návrhu ÚP Litovel 02/2011) a návrh byl dán do souladu s Aktualizací č.1 ZÚR OK z dubna 
2011. 

Po veřejném projednání v listopadu 2011 byl na základě vyhodnocení námitek a připomínek návrh ÚP 
doplněn dle pokynů pořizovatele. Pokyny byly splněny s následujícími odchylkami: 

• námitka 13 – na části parcely 61/1 k.ú. Myslechovice byl ponechán návrh bydlení, zasahující do 
parcely 62/3, 

• připomínka 22 - požadavek na zařazení části stavové  plochy výroby VP (pozemky parc.č. 56/26, 
56/37 k.ú. Víska u Litovle, pozemky parc.č. 208/20, 208/25 a 208/26 k.ú. Nasobůrky) a návrhové 
plochy dopravy (pozemek parc.č. 208/1 k.ú. Nasobůrky) do ploch zeleně ostatní a specifické 
nebyl akceptován. V uvedených plochách jsou situovány stávající nebo navržené plochy dopravy 
(vlečka, přeložka silnice III. Třídy), které nemohou být součástí ploch zeleně. Naopak zeleň bude 
součástí ploch dopravy, 

• připomínka 24 - požadavek na změnu funkčního využití části stavové plochy OK.1 (pozemky 
parc.č. st.609 a 873/9) na plochu smíšenou ostatní obytnou SO.1 byl splněn s tím, že se nejedná 
o plochu SO.1, ale o plochu SO.2, 

• připomínka 48 - požadavek na změnu funkčního využití části stavové plochy prům. výroby na 
pozemku parc.č. st. 611 k.ú. Litovel na plochu pro bydlení (SÚ povolen vznik b.j.) byl řešen 
formou plochy smíšené obytné, 

• připomínka 54 - požadavek na změnu funkčního využití plochy zeleně na pozemku parc.č. 856/84 
k.ú. Litovel  na plochu pro hromadné bydlení nebyl akceptován, plocha zeleně byla přidána 
k plochám veřejných prostranství (s ohledem na nedostatečnou šířku komunikace). 

 

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

B.3.1 Širší vztahy 

Koncepce rozvoje území Litovle vychází z širších vztahů řešeného území. 
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Řešené území leží v severozápadní části okresu Olomouc, v nadmořské výšce 230 - 295 m, páteř 
oblasti vytváří řeka Morava se svými četnými rameny. Na celostátní dopravní systém je území 
napojeno silnicí I/35, dále silnicí II/447, II/449 a II/635. Na sít' ČD je připojeno tratí č. 275 Senice na 
Hané - Červenka s vazbou na trať č. 270 Olomouc - Praha. 

Město Litovel jako bývalé okresní město patří spolu se Šternberkem a Uničovem k nejvýznamnějším 
centrům olomouckého regionu. Rozsah správního obvodu Litovle ovlivnily integrační procesy po roce 
1975. Vlastní město Litovel spolu s integrovanými obcemi Chudobín, Chořelice, Myslechovice, 
Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice vč. Březového a Víska zabírá území 
4639 ha, ve kterém žije něco přes 10 000 obyvatel. Správní obvod města Litovle jako pověřeného 
úřadu je takřka dvojnásobný - od Bouzova až po Příkazy. 

Litovel je městem s rozvinutým průmyslem a zemědělstvím a pro okolní menší sídla cílem dojížďky za 
prací a občanským vybavením. Tato skutečnost se odráží v řešení nadřazené dokumentace. 

Významnou část Litovle zaujímá chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Území kolem ramen 
řeky Moravy a pásu lužních lesů podél toku skýtá i možnosti rekreace. Vzhledem k dobrému 
dopravnímu spojení je Litovel východiskem do zajímavých lokalit v okolí s kulturně historickými 
památkami, jako jsou Mladečské a Javořické jeskyně nebo hrad Bouzov. Terén je vhodný pro 
cykloturistiku i pěší turistiku. 

B.3.2 Urbanistická koncepce 

Koncepce řešení rozvoje města Litovle: 

Tato koncepce vychází z: 

▪ analýzy současného stavu území i jeho historického vývoje a stanovení hlavních problémů k řešení 
v pořadí ochrana přírodních a kulturních hodnot, ochrana před záplavami, doprava, 

▪ vyhodnocení budoucích potřeb města - situování disponibilních rozvojových ploch, zajišťujících 
ekonomickou prosperitu města a jeho zázemí, 

▪ požadavků na doplnění chybějící technické infrastruktury. 

Rozvoj města je výrazně limitován: 

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

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

▪ vyloučením možnosti intenzifikace zástavby (historické jádro, převažující individuální obytná 
zástavba). 

Základem koncepce nového územního plánu města je: 

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

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

▪ přeložení silnice II/635 ze zastavěného území města jižním směrem s odlehčením stávající okružní 
křižovatky Olomoucká – Svatoplukova a výhledové přeložení silnice II/449 západním směrem podél 
navrženého ohrázování – odvedení zatěžující tranzitní a části vnitroměstské, zejména nákladní 
dopravy z ulice Dukelské a Žerotínovy, revitalizace Dukelské (městská třída), 
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▪ doplnění a úprava vedení sběrných městských komunikací tak, aby zajistily lokální spojení 
severojižním směrem ve východní části města a západovýchodním směrem ve střední části města 
(jednoduchý dopravní skelet sběrných komunikací městu chybí a veškerá spojení jsou vedena 
přetíženou ulicí Dukelskou), 

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

▪ řešení vesnického osídlení jako samostatných svébytných celků, 

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

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

Návrh územního plánu města je zpracován na základě schváleného zadání, v němž byl stanoven 
předpokládaný počet obyvatel města na přibližně patnáctileté návrhové období řešení ÚP. 

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

Navržená koncepce řešení územního plánu města (rozvojové plochy) není v zásadě v kolizi s plánem 
péče o CHKO Litovelské Pomoraví. Rozporné jsou pohledy na dopravní řešení, studované již 
dokumentací Dopravně – urbanistická studie přeložky silnice II/449 v úseku Litovel – Uničov (březen 
2001), celkem bylo v této studii předloženo a posuzováno 7 variant průchodu silnice městem. 
Výsledná „červená“ procházela téměř celá IV. zónou CHKO LP, tedy zastavěným územím 
a respektovala doporučení biologického hodnocení území. 

Studie byla podkladem pro koncept ÚP (listopad 2001). Tlak CHKO LP na negaci „červené“ varianty 
a požadavek na zachování současného stavu - ponechání průtahu silnice II/449 městem po ulici 
Dukelské, vedl posléze k odmítnutí červené varianty obyvateli města (vyžadovala asanace) 
a k následnému požadavku vést silnici – historický dopravní koridor – zcela mimo zastavěné území. 

V roce 2008 byla vydána dokumentace ZÚR Olomouckého kraje. Silnice II/449 (Rýmařov) – Uničov – 
Litovel – Unčovice je touto dokumentací vyhodnocena jako významný tah nadregionálního významu 
a je pro ni držen výhledový dopravní koridor západně města Litovle. 

Návrh ÚP Litovle prověřil vedení koridoru II/449 ve dvou možnostech. Trasa vedená přes průmyslovou 
zónu Víska, požadovaná Osadním výborem Nasobůrky s ohledem na dopravní zátěže v ulici 
Svatoplukově, nebyla vzhledem k platnosti ZÚR akceptována a přeložka přebírá trasu dle Aktualizace 
ZÚR Olomouckého kraje z dubna 2011. Koridor pro přeložku silnice byl zpřesněn (zúžen) dle možností 
řešeného území města Litovle. 

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

Obyvatelstvo 

Demografická prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2025 nepředpokládá nárůst, spíše stagnaci. 
Nárůst počtu obyvatel může nastartovat pouze rozvoj hospodářské základny města. 

Reálný početní růst obyvatelstva ve městě bude závislý především na: 

• skutečném demografickém vývoji, 
• počtu pracovních příležitostí, 
• reálné poptávce po bydlení ve městě, 
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• nabídce vhodných stavebních pozemků, 
• dobudování technické infrastruktury. 

Dle schváleného zadání byl návrhový počet obyvatel k roku 2015 orientačně stanoven na 11 250 pro 
celé správní území města. 

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné ostatní 

Územní plán vymezil nové plochy pro bydlení tak, aby byly v souladu se schváleným zadáním 
a odpovídaly předpokládanému počtu obyvatel. 

 Městské osídlení 

Litovel, Chořelice, Nasobůrky 

Možnosti pro rozvoj bydlení v Litovli jsou omezené ve směru západním, tzn. v nivě řeky Moravy 
a jejích ramen, respektive v nezastavěném území CHKO Litovelské Pomoraví. V zastavěném území 
města je dostavba omezena, proluk není mnoho. 

Jako nejvhodnější oblast pro rozvoj hromadného bydlení se jeví sever a jih města, výstavba rodinných 
domů je směrována východně Litovle, částečně do Chořelic a Nasobůrek. 

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

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

Chořelice: třetí rozvojová lokalita je určená převážně pro výstavbu rodinných domů. Lokalita je 
limitována hranicí chráněného ložiskového území štěrkopísku. I zde je výstavba navržena jako 
nízkopodlažní, se zahradami vytvářejícími přechod do krajiny. Část lokality je vzhledem k průtoku 
povodňových vod územím zastavitelná až po realizaci protipovodňových opatření ve městě. 

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

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

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

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

 Venkovské osídlení 

 Venkovské osídlení 

V rámci venkovského osídlení bylo prioritou územního plánu navrhnout rovnoměrně lokality 
v jednotlivých částech. Prioritou byla dobrá dostupnost a minimalizace vyvolaných investic. Návrhové 
lokality vycházely z původního územního plánu sídelního útvaru a byly aktualizovány dle potřeb 
a možností v současné době. 
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Chudobín – kapacitní lokalita v kvalitním prostředí, navazující na stávající zástavbu, výborná dopravní 
dostupnost. Zajišťuje rozvoj bydlení v jihozápadní části venkovského osídlení Litovle. 

Myslechovice – jsou navrženy čtyři lokality pro výstavbu rodinných domů vzhledem k územním 
možnostem této místní části. Předpokládá se i umístění občanské vybavenosti. 

Nová Ves – vzhledem k poloze místní části a předpokladu, že výhledově bude plnit funkci rekreační 
i vzhledem k územním možnostem je navržena pouze jedna lokalita bydlení individuálního a 5 lokalit 
smíšených. 

Rozvadovice – území umožňující rozvoj v jihovýchodní části od města, čtyři návrhové lokality pro 
výstavbu rodinnými domy, jedna lokalita smíšeného bydlení. Limitujícími faktory v území je hranice 
chráněného ložiskového území, hranice Q100, ochranné pásmo silnice II. třídy. 

Savín – omezená výstavba daná územními možnostmi - pouze proluky. 

Tři Dvory - jedna menší lokalita a proluky. 

Unčovice - obec má minimum ploch pro rozvoj bydlení. Jedná se o dostavby ve stávajících 
zahradách. 

Unčovice - Březové - limitujícími faktory v území je hranice Q100, hranice CHKO Litovelské Pomoraví. 
Bariérou rozvoje je koncová poloha obce s minimálním napojením na veřejnou dopravu. Jsou navrženy 
pouze proluky. 

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

Výroba a skladové hospodářství 

Město Litovel a jeho vesnická část jsou průmyslově zemědělským centrem. Ve správním obvodě je 
řada závodů, které patří do dřevozpracujícího, strojírenského a potravinářského resortu. V území 
hospodaří 3 zemědělská družstva. 

V minulé době, kdy probíhala restrukturalizace průmyslové základny, došlo k úbytku pracovních 
příležitostí. Snahou města je vytvářet dobré podmínky pro oživení podnikatelských areálů i pro nově 
příchozí investory. V současné době se dokončuje výstavba průmyslové zóny v sousedství rychlostní 
komunikace I/35. 

Dlouhodobá koncepce rozvoje musí být podpořena zajištěním dalších rozvojových ploch, v ÚP jsou 
situovány především podél přeložky silnice II/635 jižně Chořelic. 

Průmysl a stavebnictví, drobná výroba 

B.3.2.1.1 Průmyslová výroba: 

Rozhodující výrobní podniky jsou soustředěny ve třech ucelených lokalitách - v severní a jižní části 
města Litovle a v průmyslové zóně Nasobůrky – Víska. Zde je umístěna výroba a služby, které nejsou 
přípustné v jiných zónách z hlediska životního prostředí nebo plošných, architektonických 
a urbanistických důvodů. K rozhodujícím podnikům patří: 

ICEC Papcel, a.s. Litovel s poměrně bohatou historií. V dnešní akciové společnosti ICEC Papcel je 
nosným programem výroba a montáž papírenských strojů a zařízení pro papírny a celulózky, dále 
zařízení pro potravinářský průmysl a výrobky všeobecného strojírenství. Počet zaměstnanců se ve 
srovnání s rokem 1991 snížil. Areál má rozlohu 12 ha, bez plošných požadavků na rozvoj. 

Cukrovar v Litovli byl založen v roce 1871 jako jeden z nejstarších na Moravě. V současné době je 
provozován firmou MELI. Areál má rozlohu 12 ha. S firmou bylo v konceptu ÚP předběžně projednáno, 
že po realizaci přeložky silnice II/449 bude ve smyslu změny příjezdové trasy do cukrovaru přemístěna 
váha západním směrem. Vodní hospodářství cukrovaru musí být respektováno a je vyloučeno trasovat 
přeložku silnice II/449 přes areál. V prostoru mezi silnicí III/4498 – ulicí Loštickou a navrženým 
prodloužením ulice Zahradní se zaústěním do ulice Loštické budou výrobní a technologické provozy 
areálu vyloučeny a bude zde situováno parkoviště pro zaměstnance cukrovaru a garáže. 
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Mezi cukrovarem a Papcelem se nachází Obchodní sladovny a.s. Prostějov, závod Litovel, 
Uničovská 133. V letech 1957 - 62 by závod modernizován. Dnešní závod na výrobu sladu zabírá 0,40 
ha, zaměstnává 37 pracovníků, z toho 11 žen. S rozšířením území se neuvažuje. 

Významné postavení zaujímá bývalý státní podnik Tesla Litovel, poté Elektropodnik-Praga Hlinsko, 
belgická firma Massive Production s.r.o., nyní HEAD a dále firma SEV, s.r.o.. V areálu o rozloze 
4,5 ha jsou v pronájmu další malé firmy. Areál se rozkládá jižně od centra města na místě dřívějšího 
lihovaru. Areál není řešením územního plánu ovlivněn s výjimkou drobných úprav ohraničení pozemků 
SEV s.r.o. v jižní části ve spojitosti s dopravním řešením – vedením nové komunikace východně areálu. 

V sousedství se na Palackého ulici rozkládá další významný závod Pivovar Litovel a.s. s tradicí velmi 
starého data. Dnešní závod má vynikající pověst a litovelské pivo patří na trhu mezi nejžádanější. 
Podnik má rozlohu 5,25 ha a zaměstnává více než 100 pracovníků. Areál není řešením územního plánu 
dotčen. Severovýchodním směrem je dle požadavků nepodstatně rozšířen. 

Alibona a.s., dříve továrna na výrobu sušené zeleniny. Hlavní výrobní program je konzervárenská 
výroba velmi širokého sortimentu. V současné době je zde zaměstnáno 177 pracovníků, v budoucnosti 
se uvažuje s počtem 200. Rozloha závodu činí 6,4 ha, část je na k.ú. Litovel, část na k.ú. Nasobůrky. 
Alibona a.s. je firmou ustálenou bez požadavků na stavební změny. Závod je částečně dotčen 
dopravním řešením územního plánu – vedením výhledové přeložky silnice II/449 v prostoru mezi 
výrobní částí areálu a jeho čistírnou odpadních vod. Pro zmírnění důsledků dopravního řešení byla 
přeložka silnice řešena přemostěním areálu včetně železniční trati a ulice Svatoplukovy. Další rozšíření 
firmy je dle návrhu ÚP možné západním směrem za tok Loučky. 

Zemědělské zásobování a nákup a.s. Litovel se zabývá hlavně skladováním obilovin a výrobou 
krmných směsí, dále je zde úpravna máku. Areál zabírá plochu 4 ha a je stabilizovaný. Příjezd do 
areálu je v budoucnu navržen mimo ulici Svatoplukovu z přeložky II/449 (varianta). 

Průmysl papírenský reprezentuje provozovna KIMBERLY - CLARK v lokalitě historické papírny 
východně od centra města. Vyrábí dámské hygienické zboží, netkaný textil. Rozloha závodu je 3,5 ha, 
zaměstnává přibližně 200 osob. Areál byl přebudován a je ve velmi dobrém stavu. Protože je dopravně 
špatně přístupný, zejména pro kamionovou dopravu, uvažuje vedení firmy areál přemístit, ÚP 
navrhuje situovat jej do průmyslové zóny Na Cholinkách. V I. etapě bude ale nepodstatně rozšířen 
východním směrem. 

Zpracováním cihlářské hlíny z ložiska Nasobůrky-Haňovice se zabývala Cihelna Nasobůrky, jejíž 
provoz byl utlumen. Plocha pozemku 17 ha je v části vytěženého prostoru využita pro skládku TKO. 

Mezi závody potravinářského průmyslu v rámci regionu patří dále firmy Adriana – výroba těstovin 
(95 pracovníků) a ORRERO - sýrárna Tři Dvory. Jedná se o stabilizované areály, je navržena 
rozvojová plocha ve vazbě na stávající pozemek. V předprostoru obou provozoven je třeba rozšířit 
plochy pro parkování vozidel. 

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

Jak je patrno z návrhu ÚP, jsou pro další rozvoj ekonomické základny (provozovny s výrobním 
programem s negativním dopadem na okolní plochy) navrženy vhodné plochy: 

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

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

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

Zástavba těchto pozemků nemůže být živelná, investory bude třeba zpracovat podrobnější 
dokumentaci pro výstavbu (komunikační napojení, inženýrské sítě, ochrana životního prostředí atd.). 
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B.3.2.1.2 Drobná a řemeslná výroba, služby: 

V prostoru Moravskoslezských dřevařských závodů Litovel, později firmy Holex a.s., vznikla řada 
menších provozoven, spíše charakteru drobné výroby. 

V řešeném území jsou i další firmy, které mají spíše charakter služeb, jako autoopravna, 
kamenosochařství, M.J.M., Litolab, Staroštíkův mlýn, stavební firma Kapl a stavební firma Hróz - 
Vymětal, MÚ - technické služby, výroba konfekce, Správa a údržba silnic, obchod s uhlím TESTAKA 
a jiné. 

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

Další rezervy pro podnikání jsou na ploše ZD Unčovice na katastru Unčovice. 

Zemědělská výroba a lesní hospodářství 

B.3.2.1.3 Zemědělská výroba 

Řešené území patří mezi výrazně nejhodnotnější zemědělské oblasti republiky (řepařská oblast 
s nejlepší bonitou půdy). Daří se v ní pěstování obilovin, cukrové řepy, pícnin, sadovnického ječmene, 
zeleniny a ovoce. V živočišné výrobě převažuje chov skotu a vepřového dobytka, chov selat. 

Zemědělskou výrobu v řešeném území v rozhodující míře zajišťují tři zemědělská družstva: 

Zemědělské družstvo Unčovice se sídlem v Unčovicích, které hospodaří v rozsáhlé oblasti od 
Litovle po Řepčín (celkem 4325 ha). Pícniny pro živočišnou výrobu zabírají 1/4 orné půdy (kukuřice, 
jetel, vojtěška, GPS, ječmen). Zemědělské družstvo na farmách v dotčeném území zaměstnává 
60 pracovníků. Živočišná výroba je soustředěna ve farmách v Rozvadovicích, Březovém, Unčovicích. 

Farma Rozvadovice je specializovaná na chov selat. 

Farma Unčovice je specializována na chov skotu. Je navržena plocha pro případný rozvoj farmy. 

Farma B řezové  je specializovaná na chov prasat (22 - 110 kg).  

Zemědělské družstvo Doubrava se sídlem v Haňovicích obhospodařuje polnosti na k.ú. Nová 
Ves, Myslechovice, Chudobín, Víska, Nasobůrky, Litovel a část katastru Savín (jeho působnost 
zasahuje dalších osm obcí). V řešeném území nemá v provozu žádnou živočišnou farmu, pouze 
v Chudobíně má ZD mechanizační středisko. Bývalý objekt v Nové Vsi slouží Mysliveckému sdružení. 
Areál v Myslechovicích je nefunkční a v  ÚP je navržen jako plocha smíšená - předpokládáme využití 
pro podnikatelské aktivity. Objekt v Chudobíně je využíván soukromým zemědělcem a je označen jako 
plocha smíšená. ÚP předpokládá zhodnocení všech cenných urbanizovaných ploch (zpevněné plochy, 
napojení na dopravní, eventuálně na technickou infrastrukturu). 

Zbývající zemědělský půdní fond v severovýchodní části řešeného území na k.ú. Tři Dvory 
obhospodařuje Rolnické družstvo Červenka. Hlavní výrobní program je chov prasat, rostlinná výroba je 
zaměřená na krmné obiloviny pro vlastní potřebu, něco málo osevních ploch zabírají technické plodiny 
(řepka, mák). 

Soukromí zemědělci a drobní vlastníci 

Zemědělská družstva se podílejí na zemědělském využití území rozhodujícím způsobem. V souladu 
s vládní politikou dochází k obnově podnikatelských forem soukromého hospodaření. V současné době 
se zájem jednotlivých oprávněných vlastníků soustřeďuje na menší výměry do 10 ha, rozvoj větších 
farem o velikosti 20-30 ha výměry ZPF je malý: na k.ú. Tři Dvory jsou dvě farmy do 10 ha, na k.ú. 
Rozvadovice a Unčovice čtyři farmy s výměrou 10 - 20 ha, v Myslechovicích tři do 5 ha. Zatím jediný 
soukromý podnik, který v současné době obhospodařuje takřka 50 ha, je rodinná farma p. Havlíčka ve 
Vísce. 
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Je velmi obtížné odhadnout budoucí vývoj, ale lze se domnívat, že do r.2015 se počet soukromých 
zemědělců nezvýší. Požadavek na situování ploch pro novou zemědělskou výrobu nebyl v průběhu 
zpracování konceptu územního plánu vznesen. 

Návrh ÚP předpokládá udržení zemědělské výroby a rozšíření o provozy, které na ni navazují - 
zpracování zemědělských produktů, konzervárenství, mlékárny apod. Umístění nových farem není 
stanoveno, při zřizování těchto provozů, rozmisťování hnojišť, skladování přípravků na ochranu rostlin 
a umělých hnojiv je nutno dodržet ochranná hygienická pásma. 

V územním plánu je navržena rozvojová lokalita pro zemědělskou živočišnou výrobu v k.ú. Unčovice. 
Návrh plochy byl vyvolán požadavkem zástupců ZD Unčovice na jednání dne 6. 9. 2001 (viz dokladová 
část). 

B.3.2.1.4 Lesní hospodářství 

Hospodaření v lesích, na základě zakázek Lesů ČR a ostatních vlastníků provádí firma Lesy Krnov a.s. 
divize Litovel. Zaměstnává asi 30 lidí. Zabývá se rovněž rozvojem školkařské produkce, jako důležité 
základny pro udržení a reprodukci genofondu lesních dřevin v oblasti. 

Rekreace, cestovní ruch 

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

pěší turistika 
cykloturistika 
koupání a vodní sporty 
agroturistika 

B.3.2.1.5 Pěší turistika 

V řešeném území jsou vedeny trasy značených turistických cest. Od Horky nad Moravou vede červená 
značená stezka do Litovle, pokračuje na Mladeč (žlutá odbočuje na Obeliska). Na tuto trasu navazuje 
modrý okruh z Mladče přes Nové Zámky, Nové Mlýny a Řimice. Pro pěší turistiku je již v CHKOLP 
připravena síť dalších turisticky značených cest, které bude třeba pomístně doplnit a vybavit 
informačním systémem, tzv. naučné stezky - dosud NS z Horky do Litovle a z Mladče do Javoříčka 
a dále informační panely, tištěné materiály a další. 

B.3.2.1.6 Cykloturistika 

se jeví nejatraktivnějším druhem rekreace v řešeném území. Už trasa z Olomouce do Litovle je 
využívána takřka celoročně. Řešené území svým krajinným uspořádáním má pro rozvinutí 
cykloturistického ruchu dobré předpoklady a proto město Olomouc, Litovel s okolními obcemi ve 
spolupráci se Správou CHKOLP zajišťuje postupné vyznačování sítě cyklostezek, které navazují na 
budovanou Moravskou cyklistickou stezku. Hlavní páteřní regionální trasa vede od Zábřehu přes Litovel 
do Olomouce, na regionální stezku navazují lokální odbočné trasy. Na síti cykloturistických tras je 
třeba zřídit místa vhodných odpočívek se sociálním vybavením a případnými službami, navázat 
vhodnými informačními ukazateli veškeré aktivity, které mohou poskytovat okolní obce. 

B.3.2.1.7 Vodní turistika 

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

B.3.2.1.8 Koupání a vodní sporty 

Pro krátkodobou rekreaci jsou uvažovány v řešeném území tři lokality: koupaliště v Litovli, areál 
v Nové Vsi a vodní plocha po těžbě štěrkopísku u Nákla. Stávající areál koupaliště v Litovli je v ÚP 
rozšířen o další rekreační plochy s možností doprovodných sportů. Propojením koupaliště s vodáckou 
základnou získá Litovel rozsáhlý přírodní komplex zaměřený na sportovně-rekreační vyžití místních 
obyvatel i návštěvníků s možností široké nabídky relaxace od dubna do října. 
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U přírodního jezera v Nové Vsi (vodní plocha po těžbě kamene) je navrženo vybudování letního 
rekreačního sídla. Možnost koupání, míčové hry, případně vybudování tábořiště u jezera s přímou 
vazbou na okolní lesy jsou dobré předpoklady pro realizaci tohoto záměru. 

Vodní plocha po těžbě štěrkopísku u Nákla (částečně k.ú. Unčovice) se jeví jako další vhodná lokalita 
pro koupání. 

B.3.2.1.9 Agroturistika 

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

B.3.2.1.10 Pobytová rekreace 

Přímo v obcích (ubytování v soukromí, minihotely apod. např. Savín – turistická ubytovna, Nová Ves - 
penzion) ve spojení např. s cykloturistikou. Běžné v západních zemích, budou patrně postupně 
získávat na vážnosti. 

Sídelní zeleň 

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

Samostatně vymezené plochy sídelní zeleně jsou dvojího typu: 

• ZP - zeleň parková; 

• ZX - zeleň ostatní a specifická. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Daleko významnější je zastoupení návrhových ploch ostatní a specifické zeleně – s převažující izolační 
funkcí např. na severním a jižním okraji zástavby Litovle, v Nasobůrkách, Třech Dvorech a Unčovicích, 
s převažující přírodní funkcí pak zejména podél ramen řeky Moravy a Třídvorky (v rámci územního 
systému ekologické stability). 
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Zeleň v rámci jiných ploch není v územním plánu samostatně plošně vyjádřena, tvoří však 
důležitou součást řady ploch s rozdílným způsobem využití. Zastoupení zeleně ve stávajících 
stabilizovaných plochách není územním plánem regulováno. Minimální plošné zastoupení zeleně na 
terénu v návrhových plochách vybraných typů (obecně stavební povahy) je stanoveno následovně: 

• plochy hromadného bydlení BH – 30 %; 

• plochy individuálního bydlení BI – 40 %; 

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

• plochy komerčních zařízení OK – 20%; 

• plochy pro tělovýchovu a sport OS – 20%; 

• plochy veřejných prostranství – 20% 

• plochy smíšené obytné SO – 30% 

• plochy výroby a skladování VP, VD, VZ – 20%. 

Uvedené podíly jsou stanoveny pro každou jednotlivou plochu daného typu a zároveň pro každého 
vlastníka pozemků v ploše. 

B.3.3 Veřejná vybavenost - občanské vybavení, služby 

Výchozí údaje 

Návrhový počet obyvatel: 11250 

Společensko-ekonomická transformace se výrazně projevuje i v přístupech k občanské vybavenosti. 
Systém plánování se nahrazuje systémem regulací a opouští se od předurčování jednotlivých lokalit. 
Kromě společenské kontroly daleko více než v minulosti vychází rozvoj občanské vybavenosti ze 
zákonů tržní ekonomiky - nabídky a poptávky, podnikatelských a finančních aktivit. Určité plánovací 
mechanismy zůstávají zachovány u služeb nekomerční povahy jako jsou školství, kultura, tělovýchova, 
zdravotnictví a sociální péče. 

Územní plán proto vyhledává vhodná území pro občanskou vybavenost, stanovuje mantinely jejího 
rozvoje a návaznosti na ostatní funkce (dopravu, inženýrské sítě atd.). 

Občanská vybavenost je v grafické části ÚP členěna na zařízení veřejná (vzdělání a výchova, sociální 
služby a zdravotnictví, kultura, veřejná správa), komerční (maloobchod vč. ubytování, stravování 
a nevýrobních služeb), specifická a veřejná pohřebiště. Výrobní služby jsou součástí drobné výroby – 
jsou popsány v jiné kapitole. Dále jsou specifikovány plochy pro tělovýchovu a sport. 

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

Vzdělání a výchova 

Mateřské školy a jesle 

Sít' předškolních zařízení je ovlivněna zejména trendy v zaměstnanosti žen a v sociálním zabezpečení 
matek s malými dětmi. V poslední době také přechodně zvýšenou porodností. 

Se zvýšením kapacity mateřských škol se uvažuje pouze na přechodnou dobu. Lze je umístit na 
plochách OV.1, nebo je možno vzhledem k uvažovanému nárůstu obyvatel a velikosti spádového 
obvodu (s přihlédnutím k potenciálu území) zvážit výstavbu nové MŠ v některé z lokalit pro hromadné 
bydlení. 
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Základní školy 

24 třídní základní škola byla realizována v sousedství sídliště Vítězná. V I. a II. stupni ZŠ je uvažováno 
s kapacitou 360 + 360 žáků. Škola je vybavena plaveckou učebnou a menším sportovištěm u řeky 
Moravy. 

V důsledku integrování školství do kapacitních budov chátraly nebo byly rušeny školy v menších 
okolních sídlech. Význam a účinek místních škol právě v malé obci je všeobecně známý, územní plán 
však nepředpokládá, že v Myslechovicích i Chudobíně budou školní budovy opět sloužit svému 
původnímu účelu. 

Základní umělecká škola, v ÚP beze změny. 

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

Zařízení sociální péče a zdravotnictví 

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

Zařízení pro starší občany reprezentuje v Litovli domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. Do 
budoucna je třeba počítat s doplněním bydlení pro staré občany v co největší vazbě na původní 
bydliště obyvatel nebo v rámci zón určených pro rozvoj bydlení. Dále je uvažováno se zřizováním 
malokapacitních zařízení pro obyvatele potřebující zvláštní pomoc a obyvatele společensky méně 
přizpůsobivé. V r.1994 byl dokončen a do provozu uveden ústav sociální péče v ulici Na Rybníčku – 
zařízení vysoké úrovně regionálního významu. 

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

Zařízení kulturní a osvětová 

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

Zařízení veřejné správy 

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

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

Městské zařízení požární ochrany je respektováno. 

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

Chybějící městské a nadměstské občanské vybavení je dostupné v Olomouci.  

Situování dalších zařízení není specifikováno, lze je umisťovat i v ostatních plochách – viz Kapitola 
Stanovení podmínek pro využití ploch. 
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Zařízení obchodní sítě, ubytování a stravování, služby nevýrobního charakteru 

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

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

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

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

Předpokládaný vývoj plošného standardu obchodu ve městě Litovli v horizontu roku 2015: 

LITOVEL a spádová sídla 
(potenciál 15 000 

nakupujících v r. 2025) 

POTRAVINÁŘSKÉ 
ZBOŽÍ 

NEPOTRAVINÁŘSKÉ 
ZBOŽÍ CELKEM 

 270 m2 až 290 
m2/1000 obyvatel  

550 m2 až 600 m2 
/1000 obyvatel 

820 m2 až 890 
m2/1000 obyvatel 

CELKOVÁ PLOCHA 4 050 až 4 350 8 250 až 9 000 12 300 až 13 350 

Zařízení tělovýchovná a sportovní 

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

Lokalita u koupaliště a hřiště vodáckého oddílu je navržena k rozšíření o další sportovně - rekreační 
plochy. Víceúčelový oddechový areál při cyklistické stezce blízko centra s výbornou dopravní 
dostupností (autobus, nádraží ČD) bude sloužit pro rodinnou krátkodobou rekreaci (pikniky, dětská 
hřiště), pro mládež (přírodní amfiteátr pro folková vystoupení aj.), jako výletní rozptylová plocha pro 
turisty (na trase do Mladče, Nových Zámků a vodáky ze směru od Lukavice). 

Na Velkém Pastvisku je možno vybudovat hřiště s uměle chlazenou ledovou plochou. 

V k.ú. Unčovice je navržena plocha pro tělovýchovu a sport. Navazuje na stávající sportovní areál 
a bude vytvářet i zázemí pro navrženou plochu pro průmysl i drobné podnikání. V k.ú. Nová Ves je 
navržena plocha pro tělovýchovu a sport, která využívá přírodní vodní plochu. V k.ú. Tři Dvory je 
navržena výhledová plocha pro rozšíření hřiště. 



Atelier URBI, Brno

Číslo 
plochy

Počet RD (cca)
Počet bytů 

(cca)
Počet obyvatel 

(cca)
Poznámka

kód využití Bx Rx Ox Sx Vx Tx Dx 1BJ/m2 v pozn. 1BJ/m2 v pozn. 3 ob./BJ
Z 1 BI bydlení individuální v RD 45 154  56 0 k.ú. Tři Dvory
Z 2 BI bydlení individuální v RD 2 172  3 0 k.ú. Tři Dvory
Z 3 BI bydlení individuální v RD 4 368  5  16 k.ú. Tři Dvory
Z 4 BI bydlení individuální v RD 8 450  11  32 k.ú. Litovel
Z 5 BI bydlení individuální v RD 87 822  110  329 k.ú. Litovel
Z 6 BI bydlení individuální v RD 44 645  56  167 k.ú. Litovel

Z 6a bydlení individuální v RD 1 925 1 3 k.ú. Litovel
Z 7 BI bydlení individuální v RD 6 009  8 23 k.ú. Litovel
Z 8 BI bydlení individuální v RD 3 039  4 11 k.ú. Litovel
Z 9 BI bydlení individuální v RD 13 660 17 51 k.ú. Litovel

Z 9a BI bydlení individuální v RD 2 655 1 3 k.ú. Litovel
Z 9b BI bydlení individuální v RD 1 555 1 3 k.ú. Litovel
Z 10 BI bydlení individuální v RD 4 222  5 16 k.ú. Litovel
Z 11 BI bydlení individuální v RD 10 696  11 32 k.ú. Litovel
Z 12 BI bydlení individuální v RD 1 206  1 4 k.ú. Litovel
Z 13 BI bydlení individuální v RD 7 737  8 23 k.ú. Chořelice
Z 14 BI bydlení individuální v RD 29 629  30 89 k.ú. Chořelice
Z14a BI bydlení individuální v RD 6 539 7 20 k.ú. Chořelice
Z 15 BI bydlení individuální v RD 23 975  24 0 k.ú. Nasobůrky
Z 16 BI bydlení individuální v RD 7 892  8 24 k.ú. Nasobůrky
Z 17 BI bydlení individuální v RD 2 051  2 6 k.ú. Nasobůrky
Z 18 BI bydlení individuální v RD 20 920  21 63 k.ú. Víska
Z 19 BH bydlení hromadné 8 062  40 121 k.ú. Litovel
Z 21 BH bydlení hromadné 37 152  186 557 k.ú. Litovel
Z 22 SO.2 smíšené obytné ostatní   20 885 13 39 k.ú. Litovel
Z 23 SO.2 smíšené obytné ostatní   8 616 5 16 k.ú. Litovel
Z 24 SO.2 smíšené obytné ostatní   11 114 7 21 k.ú. Litovel
Z 25 SO.2 smíšené obytné ostatní   4 691 3 9 k.ú. Litovel
Z 26 SO.2 smíšené obytné ostatní   2 923 2 5 k.ú. Litovel
Z 27 SO.2 smíšené obytné ostatní   11 395 7 21 k.ú. Litovel
Z 28 SO.2 smíšené obytné ostatní   75 652 47 142 k.ú. Litovel
Z 29 SO.2 smíšené obytné ostatní   22 041 14 41 k.ú. Litovel
Z 30 SO.2 smíšené obytné ostatní   58 430 37 110 k.ú. Nasobůrky
Z 31 SO.2 občan.vybavení: obchod  4 668    k.ú. Tři Dvory
Z 32 OK.1 občan.vybavení: obchod  11 123     k.ú. Litovel

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

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

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

Z 35 OV.4 občan.vybavení: kultura  11 123    k.ú. Chořelice
Z 36 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport  1 516   k.ú. Litovel
Z 37 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport  3 745   k.ú. Litovel
Z 38 RS rekreace individuální a specifická 43 031    k.ú. Litovel
Z 39 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 4 923   k.ú. Litovel
Z 40 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 5 852    k.ú. Litovel
Z 41 VD plochy drobné výroby 6 791 k.ú. Litovel
Z 42 VD plochy drobné výroby   37 285   k.ú. Nasobůrky
Z 43 VP plochy průmyslové výroby   92 294  k.ú. Tři Dvory
Z 44 VP plochy průmyslové výroby 27 229 k.ú. Litovel
Z 45 VP plochy průmyslové výroby 270 191 k.ú. Litovel, Nasobůrky
Z 46 VP plochy průmyslové výroby 4 186 k.ú. Chořelice

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

Z 47 BI bydlení individuální v RD 4 592 k.ú. Unčovice
Z 48 BI bydlení individuální v RD 7 544 k.ú. Unčovice

PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP LITOVEL

Funkce
Plocha [m2]                                                                  podle 

funkčního využití



Z 49 BI bydlení individuální v RD 3 924 k.ú. Unčovice
Z 50 BI bydlení individuální v RD 1 689 k.ú. Unčovice
Z 51 BI bydlení individuální v RD 6 011 k.ú. Unčovice
Z 52 BI bydlení individuální v RD 4 125 k.ú. Unčovice
Z 53 BI bydlení individuální v RD 6 199 k.ú. Unčovice
Z 54 BI bydlení individuální v RD 1 777 k.ú. Unčovice
Z 55 BI bydlení individuální v RD 3 002 k.ú. Unčovice
Z 56 BI bydlení individuální v RD 5 083 k.ú. Rozvadovice
Z 57 BI bydlení individuální v RD 3 719 k.ú. Rozvadovice
Z 58 BI bydlení individuální v RD 15 127 k.ú. Rozvadovice
Z 59 BI bydlení individuální v RD 5 337 k.ú. Rozvadovice
Z 60 BI bydlení individuální v RD 13 632 k.ú. Myslechovice
R 61 BI bydlení individuální v RD 69 094 k.ú. Myslechovice
Z 62 BI bydlení individuální v RD 1 793 k.ú. Myslechovice
Z 63 BI bydlení individuální v RD 1 178 k.ú. Myslechovice
Z 64 BI bydlení individuální v RD 3 167 k.ú. Myslechovice
Z 65 BI bydlení individuální v RD 1 218 k.ú. Myslechovice
Z 66 BI bydlení individuální v RD 12 222 k.ú. Myslechovice
Z 67 BI bydlení individuální v RD 36 844 3 139 k.ú. Chudobín
Z 68 BI bydlení individuální v RD 685 k.ú. Chudobín
Z 69 BI bydlení individuální v RD 6 334 k.ú. Nová Ves
Z 70 BI bydlení individuální v RD 1 240 k.ú. Nová Ves
Z 71 BI bydlení individuální v RD 1 016 k.ú. Savín
Z 72 BI bydlení individuální v RD 3 490 k.ú. Savín
Z 73 BI bydlení individuální v RD 3 340 k.ú. Savín
Z 74 BI bydlení individuální v RD 2 115 k.ú. Savín
Z 75 BI bydlení individuální v RD 1 820 k.ú. Savín
Z 76 SO.2 plochy smíšené obytné ostatní 8 761 k.ú. Rozvadovice
Z 77 SO.2 plochy smíšené obytné ostatní 3 152 k.ú. Rozvadovice
Z 78 SO.2 plochy smíšené obytné ostatní 7 725 k.ú. Myslechovice
Z 79 OK.2 občan.vybavení: ubytování 924 k.ú. Chudobín
Z 79a OH občan.vybavení: veřejná pohřebiště 604 k.ú. Chudobín
Z 80 OK.1 občan.vybavení: obchod 645 k.ú. Nová Ves
Z 81 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 5 650 k.ú. Unčovice
Z 82 BI občan.vybavení - tělovýchova a sport 11 698 k.ú. Myslechovice
Z 83 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 7 574 k.ú. Chudobín
Z 84 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 21 829 k.ú. Nová Ves
Z 85 VD plochy drobné výroby 96 731 k.ú. Unčovice
Z 86 VD plochy drobné výroby 6 200 k.ú. Unčovice
Z 87 VZ plochy zemědělské výroby 31 982 k.ú. Unčovice

Z 87a TE technická infrastruktura 69 034 k.ú. Litovel
Z 88 DS plochy dopravy 24 063 k.ú. Unčovice
Z 89 DS plochy dopravy 13 611 k.ú. Unčovice
Z 90 DS plochy dopravy 11 145 k.ú. Unčovice
Z 91 DS plochy dopravy 19 639 k.ú. Unčovice
Z 92 DS plochy dopravy 1 103 k.ú. Myslechovice
Z 93 DS plochy dopravy 6 070 k.ú. Nová Ves
Z 94 DS plochy dopravy 5 988 k.ú. Savín
Z 95 BI bydlení individuální v RD 1 003 k.ú. Myslechovice
Z 96 BI bydlení individuální v RD 1 988 k.ú. Chudobín
Z 97 SO.2 plochy smíšené obytné ostatní 617 k.ú. Unčovice

Celkem 611 843 43 031 149 150 236 002 572 889 69 034 360 016 388 361 1998

Celkem všechny návrhové plochy

Šedě vytištěné plochy byly z návrhu vypuštěny.
pozn. 1 . - u ploch ind.bydlení v RD  je počítáno na 1BJ/800m2 (cca 37 obyv./ha) Plochy šedě vytištěné byly z řešení vypuštěny.
pozn. 2 . - u ploch smíšených obytných je počítáno na 1BJ/1600m2
pozn. 3. - u ploch bydlení v bytových domech na 1BJ/200m2  (cca 150 obyv./ha)

2 041 965
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Číslo 
plochy

Poznámka

kód využití Bx Sx Ox Vx Dx VT
R 1 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 7 180  k.ú. Tři Dvory
R 2 OS občan.vybavení - tělovýchova a sport 18 404  k.ú. Chořelice, Litovel
R 3 VD plochy drobné výroby  6 505  k.ú. Tři Dvory
R 4 VD plochy drobné výroby 15 482  k.ú. Litovel
R 5 BI bydlení individuální v RD 90 804  k.ú. Chořelice
R 6 DS plochy dopravy 5 491  k.ú. Litovel
R 7 SO.2 smíšené obytné ostatní 7 823  k.ú. Tři Dvory
R 8 SO.2 smíšené obytné ostatní 30 294  k.ú. Chudobín
R 9 DS koridor pro komunikaci II/449  320 800  k.ú. Litovel, Nasobůrky
R 10 BI bydlení individuální v RD 24 820  k.ú. Nasobůrky
R 11 Sx plochy smíšené nezastavěného území 20 101  k.ú. Nasobůrky
R 12 VT plochy těžby Unčovice  k.ú. Unčovice
R 13 VT plochy těžby Březová 208 157  k.ú. Unčovice
R 61 BI bydlení individuální v RD 69 094 371 267  k.ú. Myslechovice

Celkem 184 718 58 218 25 584 21 987 326 291 579 424

Celkem všechny plochy úz. ochr.

PŘEHLED PLOCH ÚZEMNÍ OCHRANY, ÚP LITOVEL

Funkce
Plocha [m2]                                                                  podle 

funkčního využití

1 196 222
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B.3.4 Dopravní řešení 

Silniční síť 

 Rychlostní silnice 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje je navržena homogenizace R 35 v rámci stávajícího 
ochranného pásma do kategorie R25,5/120 (označeno D14). 

Z důvodu bezpečnosti je navrženo dobudování mimoúrovňové křižovatky Unčovice do tvaru delta. Do 
rampy výjezdu na Olomouc je nyní zaústěn výjezd od čerpací stanice PHM a z motorestu. Připojení je 
nebezpečné, v rozhledovém poli je pilíř přemostění rychlostní silnice. 

 Silnice II. třídy 

Silnice II/447 je vedena v návrhu severně zástavby Litovle. Je tak nahrazeno vedení silnice 
v zastavěném území ulicí Žerotínovou, která je kompaktně obestavěna a neumožňuje úpravu silnice. 
Není možno zlepšit parametry silnice pro převedení tranzitní dopravy. V souvislosti s územní rezervou 
pro koridor II/449 je pro novou trasu II/447 držena rezerva pro mimoúrovňové převedení silnice přes 
těleso železniční tratě Červenka – Prostějov a křížení se stávající trasou II/449. Řešení tedy umožní 
zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. 

Přeložka II/449 je držena v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jako územní rezerva. Její 
realizace převede tranzitní dopravu mimo zastavěnou část Litovle a zvýší tím bezpečnost a plynulost 
dopravy a zlepší životní prostředí obyvatel v ul. Vítězná a Dukelská. 

Silnice II/635 je v úseku přes Nasobůrky vedena novou trasou, která v případě realizace obchvatu 
II/449 plynule na něj naváže. Je držena rezerva pro mimoúrovňovou křižovatku s II/449 v nové trase 
a přemostění tělesa tratě Červenka – Prostějov. Cílem je opět zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení 
bezpečnosti a zlepšení životního prostředí obyvatel. 

 Silnice III. třídy 

Silnice III/03543 je vedena v nové trase podél tělesa železniční tratě Litovel, Předměstí – Mladeč. 
Realizace umožní zrušení jednoho nechráněného železničního přejezdu a zlepší životní prostředí 
v zástavbě podél stávající trasy. Bude rovněž odstraněna nebezpečná křižovatka s II/635. 

Na silnici III/3732 bude provedena úprava na jihovýchodním okraji obce Myslechovice a bude tak 
odstraněna dopravní závada malého poloměru směrového oblouku. 

V Nasobůrkách je navržena přeložka této silnice přímo od podjezdu s R 35 ulicí severním směrem, tím 
se zkrátí vedení silnice. Kompaktní obytná zástavba podél stávající trasy nebude po realizaci 
obtěžována hlukem, zvýší se bezpečnost obyvatel a ulice se stane plnohodnotnou obytnou ulicí. 

Silnice III. třídy slouží pro přímou obsluhu zástavby v obcích a budou upravovány v předepsané 
kategorii a funkční skupině tak, aby byly odstraněny případné dopravní závady a návrhové části 
odpovídaly normám. 

Místní komunikace 

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

Je nutno dodržet volná rozhledová pole v křižovatkách z důvodu bezpečnosti dopravy i pěších 
obyvatel. Všechna opatření směřovat ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu po místních 
komunikacích, což musí být cílem obce. 
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Ulice Javoříčská, Zahradnická a Králova, které křižují těleso železniční tratě budou přerušeny. 
Nechráněné přejezdy jsou nebezpečné, těleso tratě je v násypu a řidiči nemají patřičný rozhled při 
přejezdu kolejí. 

Pěší trasy 

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

Dále je navržena pěší trasa ke koupališti s přemostěním ramene Moravy do prostoru autokempinku. 
Trasa je nutná z důvodu bezpečnosti chodců, kterých v letní sezóně směřuje do sportovního areálu, 
autokempinku a koupaliště velké množství a jedná se zejména o děti a mládež. 

Řešeným územím prochází pouze jedna značená turistická trasa, která v Mladči navazuje na modře 
značenou okružní trasu v turisticky atraktivní části CHKO Litovelské Pomoraví. Značená červená 
turistická trasa prochází řešeným územím od Javoříčské jeskyně přes Bílou Lhotu, Mladeč, most přes 
Moravu, Litovel, Šargoun, most přes Blatenku, Lhotu nad Moravou a Horku nad Moravou. 

ÚP žádné další turistické trasy nenavrhuje, protože je možné využívat stávající a navrženou síť 
cyklotras. 

Cykloturistické trasy a cyklostezky 

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

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

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

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

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

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

Doprava v klidu 

Navržena jsou parkovací místa na návrhových plochách a to dle předpokládané potřeby. Parkovací 
plochy budou budovány dle aktuální potřeby a uvolňování pozemků. Vymezené plochy pro parkoviště 
je třeba chápat jako nabídku a rezervu pro řešení dle normy ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. 

Výpočet potřeby parkovacích míst se bude v zásadě řídit stanovenou automobilizací 1 :2,5. Parkování 
pro individuální výstavbu je nutno zajistit zásadně na pozemku majitele stavby dle pokynů stavebního 
úřadu. Rovněž potřeby parkování firem si zajistí majitel na vlastním pozemku. 

Účelová doprava 

Řešené území je protkáno sítí územně stabilizovaných tras účelových komunikací zpevněných 
i nezpevněných. Jejich trasování je značně závislé na síti vodních toků a jejich přemostění. 
Zemědělské farmy, odkud jsou pozemky obsluhovány, jsou umístěny v Haňovicích, Rozvadovicích, 
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Chudobíně a Unčovicích a také v Července mimo řešené území. V Unčovicích začíná účelová 
komunikace do pískovny Náklo. 

Zásadní změnou pro trasování účelových komunikací bude realizace protipovodňových hrází 
a případné rezervy obchvatu II/449. 

Zachování tras účelových zemědělských a lesních cest je důležité pro prostupnost krajiny, zvláště 
v území, které je protkáno řadou vodotečí a je atraktivním turistickým cílem s vyznačenými 
cykloturistickými trasami. 

V k.ú. Savín - západně obce a mezi Savínem a Novou Vsí jsou navrženy účelové komunikace 
v zemědělských plochách, které budou plnit zejména funkci protierozní. Částečně se jedná o obnovu 
zaniklé cesty, která má pozemek, částečně bude komunikace součástí zemědělského pozemku. 

Zásahy do krajiny liniovými stavbami si do budoucna vyžádají pořízení Komplexních pozemkových 
úprav, které s konečnou platností vyřeší prostupnost krajiny formou návrhu společných zařízení vč. 
komunikací. Návrh pak bude do ÚP Litovle včleněn formou Změny územního plánu. 

Hromadná doprava 

Autobusová doprava 

Autobusovou dopravu pro město Litovel vč. místních částí zajišťují následující dopravní firmy: Veolia 
Transport Morava a.s. Ostrava, provoz. Olomouc, VOJTILA TRANS s.r.o. Smržice, Tourbus, a.s. Brno, 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Ústí nad Orlicí, prov. Jevíčko, BODOS bus a.s., Boskovice. 
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Přehled autobusového spojení řešeného území: 

Název linky Pracovní 
dny 

Sobota Neděle 

710914  Velké Opatovice - Moravská Třebová - Městečko 
Trnávka - Loštice - Litovel - Olomouc  

2   

720290  Brno - Prostějov - Olomouc - Šumperk - Jeseník  2 2 2 

780692  Kladky - Luká - Litovel - Konice (linka je součástí 
IDSOK)  

2   

890727  Olomouc - Rýmařov - M. Morávka, Karlov - M. 
Morávka, Ovčárna,točna (SKIBUS) 

 2 2 

890739  Loučka - Cholina - Litovel (linka je součástí 
IDSOK)  

2  4 

890770  Litovel - Olomouc (linka je součástí IDSOK) 33 14 14 

890773  Litovel - Luká - Konice (linka je součástí IDSOK) 23  6 

890772  Litovel - Bouzov (linka je součástí IDSOK) 22 9 8 

890775  Litovel - Olomouc (linka je součástí IDSOK) 18   

890776  Litovel - Bohuslavice - Konice (linka je součástí 
IDSOK) 

8   

890778  Litovel - Mladeč - Měrotín - Nové Zámky     (linka 
je součástí IDSOK)  

28 4 4 

890779  Litovel - Březové - Střeň  (linka je součástí 
IDSOK)  

7 2  

890780  Litovel - Luká, Javoříčko - Luká,nám.     (linka je 
součástí IDSOK)  

5   

890783  Litovel - Pňovice - Střeň - Náklo   (linka je 
součástí IDSOK)  

10   

890784  Litovel - Slatinice (linka je součástí IDSOK)  4   

90801  Litovel - Medlov - Uničov (linka je součástí IDSOK)  6   

890802  Litovel - Pňovice – Šternberk (linka je součástí 
IDSOK)  

12  4 

890803  Litovel - Uničov (linka je součástí IDSOK)  42 6 6 

930444  Mohelnice - Loštice - Bílá Lhota - Litovel               
(linka je součástí IDSOK)  

12   

930775  Šumperk – Olomouc (linka IDSOK)  7   

950107 Jeseník - Olomouc - Brno 3 2 2 

CELKEM 258 41 50 

Město se svými částmi je, jak je zřejmé z rozboru četnosti dopravy dle linek a jednotlivých zastávek 
v území, dostatečně dopravně obslouženo hromadnou autobusovou dopravou. Linky mají přesah až do 
Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. 

Autobusové točky vč. autobusového nádraží nejsou vybudovány dle normy, jejich poloha je však 
organizačně stabilizována a fungují bez výrazných problémů. Pokud zastávky neodpovídají normě, 
budou dobudovány dle potřeby města a jejich obyvatel dle normy. Tj. budou doplněny zastávkovým 
pruhem, nástupištěm a dle potřeby i přístřeškem pro cestující; zvýší se komfort cestujících a jejich 
bezpečnost. 

Rozmístění zastávek je v území stabilizováno, doplněna je zastávka v Litovli na ul. Žerotínské, 
případně Studentů a dále v Myslechovicích. Bude tak v maximální míře dodržena dostupnost zastávky 
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do 10-ti minut docházky (izochrona 400 m). V ulici Svatoplukově v Nasobůrkách je navržen přesun 
zastávky ve směru na Litovel z důvodu návrhu nové trasy silnice II/635. 

Četnost dopravy dle zastávek v místních částech Litovle: 

název zastávky pracovní dny sobota neděle celkem 

Litovel, aut. st. 262 39 53 354 

Litovel, Palackého 227 34 37 298 

Litovel, Žerotínova 20  4 24 

Litovel, Papcel 59 5 6 70 

Litovel, škola 2   2 

Litovel, Pošmíl 20  4 24 

Litovel, rozc. k cukrovaru 62 11 11 84 

Litovel,cukrovar 2   2 

Litovel, hřbitov  2  2 

Litovel, Chořelice, rozc. 51 16 14 81 

Litovel, Nasobůrky, Alibona 103 10 19 132 

Litovel, Nasobůrky, prům. zóna 14   14 

Litovel, Nasobůrky, cihelna 17  4 21 

Litovel, Nasobůrky, rozc. Víska 69 9 14 92 

Litovel, Tři Dvory, obchod 20  4 16 

Litovel, Chudobín,pošta 33  6 39 

Litovel, Myslechovice, křiž. 14  4 6 

Litovel, Nová Ves, rozc. 30  6 36 

Litovel, Savín, rozc. 25  6 31 

Litovel, Savín, náves 3   3 

Litovel, Savín, Na Pindě 29  6 35 

Litovel, Březové, náves 4   4 

Litovel, Rozvadovice, rozc. 48 14 14 76 

Litovel, Rozvadovice,náves 2   2 

Litovel, Unčovice, škola 4   4 

Litovel, Unčovice, rozc. 65 14 14 93 

Vlaková doprava 

Město Litovel je obslouženo i vlakovou dopravou, a to celostátní tratí č. 273 Červenka - Prostějov. 
Denně zastaví na vlakových zastávkách a stanicích Litovel, Litovel město, Litovel Předměstí 
a Myslechovice vždy 49 spojů v obou směrech  v pracovní dny,  37  jen v sobotu a v neděli 34 spoje. 

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

V současné době jsou čerpací stanice PHM umístěny: v Chořelicích při silnici II/449, severně Litovle na 
okraji k.ú. Červenka a při R 35 v oku mimoúrovňové křižovatky s II/449 v Unčovicích. Západně 
Nasobůrek je situována stanice  LPG pro vozidla na plynový pohon, umístění je stabilizované a nebude 
měněno. 

Rozmístění benzinových stanic je dostatečné a tak je navržen jen jejich přesun v souvislosti 
s budováním navržených silničních tras: 

- přesun stanice PHM v Chořelicích po vybudování přeložky silnice II/635 k navržené trase (stávající 
stanice by byla situována mimo hlavní dopravní tah), 

- územní rezerva pro přesun stanice PHM severně Litovle v souvislosti s budováním nových dopravních 
tras a křižovatky II/449 s II/447. 

Na západním okraji řešeného území, v k.ú. Savín při silnici II/373 je držena plocha pro vybudování 
čerpací stanice pohonných hmot pro tento okraj řešeného území. Na plochu bylo vydáno územní 
rozhodnutí. Realizací by se zlepšilo zásobování pohonnými hmotami v okraji území, které sousedí 
s turistickou oblastí hradu Bouzova a Javoříčských jeskyní. 

V řešeném území jsou zajištěny servisní opravny, prodej ojetých vozidel a pneuservisy. Další plochy se 
nenavrhují. V Mohelnici a v Olomouci jsou pak dopravní zařízení, která v Litovli chybí. 

V blízkosti koupaliště je vytipována plocha pro vybudování autokempinku vzhledem k tomu, že je 
Litovel významným turistickým centrem pro území Litovelského Pomoraví a toto zařízení chybí. Vhodné 
bude zejména pro vodáckou turistiku. 

Ve sportovně rekreačním areálu v Nové Vsi je navržena plocha pro tábořiště motorizovaných turistů, 
která vyřeší současnou neúnosnou situaci (plocha není organizována a provoz je v době turistické 
sezóny chaotický). Lom slouží jako přírodní koupaliště. 

Ochranná pásma průjezdní úsek a rozhledová pole křižovatek 

Pro rychlostní silnici je vyznačeno ochranné pásmo 100 m od osy krajního jízdního pruhu a pro silnici 
II.a III. třídy je vyznačeno mimo průjezdní úsek ochranné pásmo 15 m od osy. Průjezdní úsek je 
vyznačen v souladu se zastavěným a zastavitelným územím obce. 

Rozhledová pole křižovatek jsou vykreslena v průjezdním úseku obce na silnici pro rychlost 
50 km/hod., t.j. 35 m a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod 20 m. Mimo průjezdní úsek 
je na silnici hlavní rozhledové pole křižovatky 100 m od středu a na vedlejší silnici 55 m. 

Ochranné pásmo silnic a stanovení průjezdního úseku vyplývá ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a rozhledová pole křižovatek z normy 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

Negativní účinky hluku 

Silnice 

Byl proveden orientační výpočet hlukového zatížení na silnicích, kde byla měřena intenzita dopravy 
v roce 2005 a byl proveden výpočet přepokládaného nárůstu intenzity dopravy do konce návrhového 
období 2020. Výsledky jsou sumarizovány v tabulce, posouzení je provedeno pro přípustnou hladinu 
hluku 50 dB(A) v noci dle Nařízení vlády č. 148/2005 o ochranně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
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silnice sčítací místo rok 2005 vozidel/24 
hod. 

rok 2020 
vozidel/24 hod. 

rok 2020 hlukové 
pásmo v m 

R 35 7-0056, mezi MÚK II/635 a 
II/449 

15.458 22.0226 140 

II/373 7-0050, Chudobín 4.621 6.108 45 

 mimo zástavbu   10 

II/447 7-41111 v ul. Žerotínově 3.221 4.250 30 

 mimo zástavbu   10 

II/635 7-0097 MÚK R35  po 
žel.přejezd ul.Svatoplukova 

6.514 8.595 30 

 7-0051 žel.přejezd - ul. 
Olomoucká 

6.750 8.613 20 

 návrh II/635   20 

II/449 7-1982, jižně křiž. II/447 9.824 12.974 100 

 po realizaci obchvatu   35 

 7-1983 severně křiž.s 
II/635 

9.743 12.846 80 

 po realizaci obchvatu   25 

 7-0052, Chořelice 7.921 10.464 115 

 po realizaci obchvatu   50 

 7-1797 MÚK Unčovice - 
Litovel 

7.921 10.464 35 

Železnice 

Orientační hlukové pásmo pro přípustnou hladinu hluku 50 dB(A) je 65 m. Posouzení je provedeno dle 
Nařízení vlády č. 148/2005 o ochranně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Všechny návrhové plochy, které budou sloužit k bydlení, pro školství a zdravotnictví a jsou v dosahu 
orientačních hlukových pásem je nutno prověřit podrobnější dokumentací a posouzením konkrétní 
hlukové zátěže na projektovaný objekt. 

Z výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že chráněné prostory budou u ploch dopravy 
navrhovány až na základě hlukového posouzení, které potvrdí splnění hlukových limitů pro chráněný 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Protihluková opatření budou realizována investorem 
stavby. 
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B.3.5 Vodní hospodářství 

Zásobování vodou 

B.3.5.1.1 Stávající stav 

 Vodní zdroje 

Pitná voda je odebírána z prameniště Litovel situovaného severozápadně od města, asi 700 m od 
západního okraje zástavby města. V JÚ Litovel-Čerlinka je jímána podzemní voda z 8 studní o hloubce 
94 m až 150 m a 1 sběrné studny o hloubce 14 m. Je odebírána jednak podzemní voda mělkého 
horizontu třemi širokoprofilovými studnami světlosti 4,0 m, jednak voda spodního horizontu krasového 
útvaru šesti vrty. Do hloubky 30,0 m jsou vrty profilu 0,5 m, níže profil 200 mm. Celková vydatnost 
prameniště je 250 l/s. Voda je dobré jakosti, zcela vyhovuje požadavkům normy pro pitné vody. 
V prameništi je čerpací stanice pro skupinový vodovod Litovel a čerpací stanice pro skupinový vodovod 
Olomouc. V obou čerpacích stanicích je zařízení pro dezinfekci vody. 

Prameniště Litovel-Čerlinka je ve správě MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (člen skupiny Veolia Voda). Ta 
vodu z prameniště prodává Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o.. 

V rámci vodovodu Pomoraví došlo k propojení vodních zdrojů vodovodu Pomoraví s prameništěm 
Litovel vodovodním řadem DN 600 mm vedeným podél železniční trati Olomouc - Zábřeh k prameništi 
Litovel.  

Odběry vod jsou povoleny rozhodnutími „voda 742/79-Ma“ ze dne 22. 2. 1979 a „voda 2867/235/82-
Ma“ ze dne 18. 8. 1982. Ochranné pásmo vodního zdroje PHO JÚ Litovel-Čerlinka bylo vyhlášeno 
územním rozhodnutím č. 217 ONV Olomouc, odboru výstavby a územního plánování č.j. ÚÚPA 
3694/71-Andr. ze dne 3. ledna 1972 a rozhodnutím Okresního národního výboru Olomouc pod č.j. 
Voda 2004/1/71-Hu ze dne 22. 1. 1973.  

Některé průmyslové závody doplňují odběr z veřejné sítě odběrem z vlastních zdrojů. 

Řada drobných vodních zdrojů individuálního zásobování (doplňkové zdroje) nemá zajištěnu žádnou 
ochranu. 

Do zájmového území zasahují ochranná pásma vodního zdroje Pňovice a Březová, vyhlášené Okresním 
úřadem Olomouc pod č.j. ŽP-voda 235.1/3680/9. Prameniště má celkovou vydatnost 160l/s. 

Přímo v zájmovém území se nachází část jímacího území Březová, vydatnost 58.4 l/s. 

V zájmovém území se nachází 3 vrty základní pozorovací sítě ČHMÚ, a to na k. ú. Chořelice (VB 49), 
na k.ú. Tři Dvory (VB 41) a na k.ú. Unčovice – u Březového (VB 50). Jsou povoleny (zřízení, nakládání 
s vodami a zřízení ochranných pásem) rozhodnutím ONV Olomouc – OVLHZ č.j. „voda 1857/80 Hu“ ze 
dne 5. května 1980. Ochranná pásma jsou kruhová o poloměru 250 m. V tomto ochranném pásmu se 
nesmí provádět jakákoliv činnost, která by mohla ovlivnit režim podzemních vod, zejména jejich 
množství a kvalitu. Případné zásahy musí být předem projednány s ČHMÚ.  

Zájmové území leží v CHOPAV - Kvartér Moravy - Nařízení vlády 85/1981 Sb. 

Prameniště Litovel-Čerlinka a ostatní vodní zdroje skupinového vodovodu mají dostačující vydatnost 
jak pro současný odběr, tak pro jeho případné zvýšení. Také kvalita jímané vody je dostačující. 
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 Spotřeba vody 

Níže uvedená tabulka uvádí roční spotřebu vody v jednotlivých sídlech podle údajů VHS Čerlinka, s.r.o. 
(v tisících m3): 

 Domácnosti Zemědělství Průmysl Ostatní C E L K E M 

2001 349 058   356 002 705 060 

2002 349 878   361 366 711 244 

2003 330 333   303 449 633 782 

2004 343 871   342 170 686 041 

2005 267 461 1 575 354 334 74 043 697 413 

2006 262 067 1254 377 738 65 278 706 337 

2007 269 934 1399 449 682 65 509 786 524 

Z tabulky plyne, že trendy spotřeby vody je nyní rostoucí.  Průměrná denní spotřeba vody v roce 2007 
činila cca 2155 m3. 

Následující údaje udávají orientační výhledovou spotřebu vody. Přesnější hodnoty budou stanoveny 
v rámci zpracování Generelu zásobování vodou města Litovle. 

Průměrná denní potřeba vody - m3/den 2900 

Maximální denní potřeba vody - m3/den 4400 

Maximální denní potřeba vody - l/s (potřebná vydatnost zdroje) 51 

Maximální hodinová potřeba vody - l/s  82 

 Soustava jako celek 

Litovel a její místní části jsou zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu - Skupinový vodovod 
Litovel. Jeho síť je dále zavedena do Červenky, Haňovic, Nových Zámků, Sobáčova, Mladče, Lhoty na 
Moravě, Střeně, Mezic, Pňovic, Strukova a Nákla. 

Voda z prameniště je tlačena k vodojemu nad Chudobínem a z něj vedena zpět do spotřebiště. 
Vodovodní řady jsou položeny v celé zástavbě Litovle a jejích místních částí. Výjimku tvoří Savín, zde 
je voda dosud odebírána z jednotlivých studní. Vodojem je poměrně vysoko nad spotřebištěm, 
v nižších částech zástavby vytváří přetlak 75,0 m, tlak je proto redukován. 

Skupinové vodovody Litovel i Olomouc byly dříve společně spravovány Sm VaK, závod Olomouc. Po 
roce 1990 se skupinový vodovod Litovel vyčlenil a je spravován Vodohospodářskou společností 
Čerlinka. Prameniště Litovel, vodojem Chudobín a hlavní zásobovací řady přešly na společnost 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (člen skupiny Veolia Voda). 

Voda je dodávána pro bytový fond, občanskou a technickou vybavenost a do spotřebišť průmyslových 
závodů. 

Stávající systém zásobování města pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Je 
uvažováno s rozšířením rozvodné vodovodní sítě dle územního plánu pro novou zástavbu 
a podnikalelské aktivity. Nejstarší poruchové úseky vodovodní sítě budou postupně podle potřeb 
rekonstruovány. 

Uvažuje se o položení nového přiváděcího řadu z vodojemu Chudobín v souběhu se stávajícím řadem 
PVC 315 mm do vodojemu Náměšť na Hané. Tyto investice nemají přímý vliv na zásobování vodou 
města Litovel a jeho místních částí, zvyšují bezpečnost dodávky vody a umožňují propojení 
jednotlivých vodárenských skupin. 
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 Akumulace vody, zásobovací řady 

Voda je akumulována v podzemním vodojemu nad Chudobínem. Vodojem o celkovém objemu 
4 500 m3 (3 x 1000 m3 + 1 x 1 500 m3) je osazen na kótě 299,55 m, max. hladina na kótě 304,55 m. 

Původně byla voda z prameniště vedena přímo do města a vodojem byl provozován jako vyrovnávací, 
za spotřebištěm. Později byl v návaznosti na výtlak DN 800 mm (ocel) mezi vodním zdrojem 
a rozdělovacím objektem položen nový samostatný výtlak AC 400 mm do vodojemu a samostatný 
zásobovací řad do města - AC 400 mm. Zásobovací řad ve městě přechází na rozváděcí řady DN 
250 a 250 mm, dále na podružné řady DN 150, 100 a 80 mm. Pro východní část města dosahuje 
převýšení max. hladiny vodojemu hodnoty 75,0 m, tlak vody je proto před vstupem do spotřebiště 
redukován osazenou hydroelektrárnou. 

Severně od Nasobůrek se ze zásobovacího řadu AC 400 odděluje další zásobovací řad AC 300. Je 
veden podél jižního okraje zástavby Litovle a dále jihovýchodním směrem mezi Březové a Unčovice. 
Severní větev tohoto řadu prochází obcí Březové a je vedena dále do Lhoty na Moravě a Střeně - litina 
DN 300 mm. Jižní větev je vedena do Unčovic, Mezic a Nákla. 

V zástavbě Litovle je podél silnice do Červenky a Uničova veden řad DN 200 mm pro Čerlinku, dále 
pokračující profilem PVC 160 mm do Tří Dvorů. 

Z vodojemu Chudobín je jižním směrem veden druhý hlavní zásobovací řad pro Chudobín, Haňovice 
a Myslechovice - PVC 315 mm - jižní větev. 

 Jednotlivá sídla 

 Litovel 

Zásobovací řad AC 400 od vodojemu Chudobín je přiveden k západnímu okraji zástavby města, do 
prostoru silničního mostu přes Mlýnský potok, odkud je voda severním i jižním směrem rozváděna do 
města. Rozvodné řady DN 250 mm, 200, 150, 100, 80, mm, materiál převážně litina, dále 
azbestocement a tlakové PVC. Rozvod vody je proveden v celé zástavbě města. Stávající potrubí je 
dostatečně dimenzováno, síť nevykazuje nadměrné poruchy. 

 Chořelice 

Jejich zástavba navazuje na zástavbu Litovle při jejím jihovýchodním okraji. Vodovodní řady jsou zde 
napojeny na rozváděcí řad v jižní části zástavby Litovle. Rozvod vody v zástavbě zajišťuje rozvod 
potrubí 90 - 110 mm. Stávající síť vyhovuje pro dodávku vody pro bytový fond i pro průtok požární 
vody. Veškeré řady jsou ve správě VS Čerlinka. Vodovodní síť větevná. 

 Nasobůrky 

Jsou zásobovány vodou řadem PVC 160, který odbočuje z hlavního zásobovacího řadu AC 400 
u západního okraje Nasobůrek. Odběr vody je měřený. Řad PVC 160 je veden celou zástavbou 
sídelního útvaru v kraji místní komunikace. Na svém konci, ve východní části Nasobůrek, je propojen 
s řadem litina 125 mm v západní části Litovle. V dalších částech obce je několik krátkých vodovodních 
větví PVC 90 - 110 mm. Vodovodní síť větevná je ve správě VS Čerlinka. 

 Tři dvory 

Na hlavní přivaděč pro Litovel - AC 400 - navazuje hlavní rozváděcí řad vedený při západní straně 
města, podél st. silnice na Uničov, ocel DN 250 mm. Za areálem závodu ICEC (Papcel) přechází na 
materiál litina 200 mm a je veden do Červenky. V Července je položena kompletní vodovodní síť, se 
dvěma hlavními větvemi PVC 160 mm. Mezi Červenkou a Třemi Dvory je položen zásobovací řad PVC 
150 mm přivádějící vodu do rozvodné sítě Tří Dvorů. Vodovodní síť prochází celou zástavbou, jsou zde 
vytvořeny dva uzavřené okruhy. Použitý materiál PE 80 a 100 mm. Vodovodní řad je ve správě VS 
Čerlinka. 
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 Víska 

Nejmenší sídelní útvar města Litovel je obdobně jako ostatní místní části města zásobován vodou 
z veřejného vodovodu. Odběr vody ze zásobovacího řadu AC 400 v témže místě jako pro Nasobůrky. 
Je položen přívod k Vísce - PVC 110 a navazující rozvod v zástavbě - PVC 110 - 90 mm. Vodovodní síť 
větevná. Vodoměrná šachta u hlavního řadu AC 400, další přívod k obci a obecní síť ve správě VS 
Čerlinka. 

 Chudobín 

Voda je přiváděna zásobovacím řadem PVC 315 od vodojemu Chudobín - jižní větev. Při okraji 
zástavby je vodoměrná šachta. Rozvod vody je proveden v celé stávající zástavbě. Tlak vody 
redukován není, terén Chudobína a Myslechovic je na kótě cca 270,0 m. Vodovodní síť je okruhová. 
Správce sítě VS Čerlinka. 

 Myslechovice 

Napojeny na jižní zásobovací větev - PVC 315 mm, při okraji zástavby vodoměrná šachta. Rozvod vody 
v sídelním útvaru okruhovou soustavou, potrubí tlakové PVC 110 mm. Správce sítě VS Čerlinka. 

 Nová ves 

Odběr vody pro obec je ze zásobovacího řadu napojením u Chudobína. Terén zástavby zasahuje až ke 
kótám 290,0-300,0 m, tlak vodojemu Chudobín (kóta dna 299,5 m) je proto nedostačující. Na 
zásobovacím řadu u Chudobína je umístěna čerpací stanice. Nově vybudovaný řad PVC 100 je do obce 
veden podél silnice II. tř.. Rozvod po obci je řešen větvovým systémem z PVC 100 a PVC 80. 

 Savín 

Veřejný vodovod zde položen není, obyvatelé odebírají vodu z vlastních studní. 

 Rozvadovice 

Stavba vodovodu zde byla ukončena v roce 1995. Voda je dodávána zásobovacím řadem litina 
300 mm vedeným k severovýchodní straně zástavby. Při okraji zástavby je umístěna vodoměrná 
šachta. Rozvod vody profily 80-100 mm. Vodovodní síť ve správě VS Čerlinka. Vodovodní síť větevná, 
vyhovuje potřebám odběrů vody. 

 Unčovice 

Pro přívod vody do této lokality je využíván zásobovací řad litina 300 vedený od Litovle k jižnímu okraji 
Březového a dále zde odbočující řad PVC 225 mm, sloužící pro přívod vody do Mezic a Nákla. Odbočení 
u severní strany Unčovic z řadu PVC 225, před zástavbou vodoměrná šachta. Rozvod vody v rozsahu 
stávající zástavby, potrubím PVC 110-90 mm. Vodovodní soustava okruhová s několika koncovými 
větvemi. Stávající síť je ve správě VS Čerlinka. 

 Unčovice - Březové 

Dodávka vody je do sídelního útvaru zásobovacím řadem litina DN 300, vedeným od jižního okraje 
zástavby Litovle k Březové, zástavbou Březového a dále k Lhotě na Moravě. Voda odebíraná z tohoto 
řadu a dále z několika podružných rozváděcích řadů PVC 90 mm. Před zástavbou a za ní vodoměrné 
šachty. Zásobovací řad lit. 300 je ve správě MV Olomouc, síť místní části spravuje VS Čerlinka. 
Vodovodní síť větevná, páteř tvoří zásobovací řad lit. 300, dílčí dodávky pomocnými větvemi. 
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Přehledná souhrnná tabulka zásobování obcí v zájmovém území pitnou vodou s uvedením spotřeby 
vody v roce 2007:  

Sídlo spotřeba vody (tisíce m3) veřejný vodovod vodní zdroj 

Litovel 666 ano Čerlinka 

Březové  ano Čerlinka 

Chudobín 7 ano Čerlinka 

Myslechovice 4 ano Čerlinka 

Nasobůrky 80 ano Čerlinka 

Nová Ves 3 ano Čerlinka 

Rozvadovice 5 ano Čerlinka 

Tři dvory 151 ano Čerlinka 

Unčovice 15 ano Čerlinka 

Víska 4 ano Čerlinka 

Savín 0 ne domovní studny 

Kanalizace a čištění odpadních vod 

B.3.5.1.2 Stávající stav 

 Soustava jako celek 

Odvodnění Litovle a jejích místních částí bylo v dřívějších dobách řešeno položením trubních 
dešťových kanalizací. Rozvojem vybavenosti domů byly v řadě míst na dešťovou kanalizaci 
neoprávněně napojeny i vody splaškové, později byly splašky čištěny v septicích. 

Čistírna odpadních vod je umístěna při východním okraji města, na levém břehu řeky Moravy, do které 
odtékají vyčištěné odpadní vody.  

Hlavní kanalizační sběrače byly vybudovány zároveň s ČOV. Sběrač A pro Olomoucké Předměstí, 
pravobřežní, a sběrač B pro Uničovské Předměstí, levobřežní. Oba pro společné odvádění dešťových 
i splaškových vod. Stavba jednotné městské kanalizace postupně pokračuje. 

Kanalizační sítě místních částí jsou dosud neupravené, a proto mají sloužit převážně pro odvádění 
dešťových vod a přepadů ze septiků a případně i žump. Stoky jsou většinou vyústěny do nejbližších 
vodotečí, často do málo vodných a zanesených, což způsobuje hromadění odpadních vod 
v zapáchajících tůních a jejich pomalé zasakování do podloží. Dle technického stavu kanalizací 
jednotlivých místních částí se uvažuje s úpravou stávající kanalizace na kanalizaci jednotnou, 
ponechání stávající kanalizace pro odvádění dešťových vod a se stavbou kanalizace splaškové 
výjimečně i s novostavbou dvou samostatných sítí kanalizace splaškové a dešťové. Čištění odpadních 
vod v okolních sídlech je nedostatečné: septiky, jímky na vyvážení (nekázeň a vyčerpávání do místních 
vodotečí), trativody. 

 Čistírna odpadních vod Litovel 

ČOV je situována  východně od zástavby města, na levém břehu řeky Moravy. Do zkušebního provozu 
byla uvedena 1. 5. 1994. Je určena pro čištění odpadních vod města Litovle a jeho místních částí a pro 
další obce v ekonomické vzdálenosti od ČOV. Po nedávno provedené rekonstrukci je projektovaná 
kapacita ČOV 40 000 EO. Na čistírnu odpadních vod je v současné době napojeno 5197 obyvatel, 
počet připojených ekvivalentních obyvatel je 29 804. Vyčištěná odpadní voda odtéká do řeky Moravy. 

Čistírna má požadovanou účinnost, i když jakost surové vody zhoršují odpadní vody z průmyslových 
podniků. Účinnost čištění přesahuje v hlavních ukazatelích 98%. V současné době je čistírna po 
rekonstrukci, připravuje se její intenzifikace (odstraňování nutrientů). 
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ČOV Litovel nemá stanoveno pásmo hygienické ochrany. 

Samostatnou ČOV má areál Alibony. 

 Jednotlivá sídla 

 Litovel 

Městem protéká řada vodotečí, které v minulosti umožňovaly snadné odvedení dešťových vod ze 
zástavby. Vyjma řeky Moravy mají ostatní vodoteče hladiny poměrně mělko pod terénem. Kanalizace 
byla proto řešena řadou malých mělce uložených kanalizačních skupin. Kanalizace byla určena pro 
odvádění dešťových vod, dnes však slouží i k odvádění splašků. 

Od čistírny odpadních vod uvedené do provozu v roce 1994 je sběrač A DN 800 trasován až 
k soutokové šachtě. Zde se stékají odpadní vody z levého břehu (sběrač B) a pravého břehu 
(sběrač A). V čerpací stanici ČS 3 je osazeno sedm šnekových čerpadel, čerpací stanice je největší na 
stokové síti. Dešťové vody jsou přečerpány do odpadního kanálu vyústěného do Moravy, odpadní 
voda dále odtéká přes trubní most do soutokové šachty. 

Od čerpací stanice 3 je vybudován štítový sběrač A o DN 600 a DN 1500 - 800. Na jednotnou 
kanalizaci jsou postupně napojeny kanalizace z jednotlivých ulic. Hlavní sběrač A vede dále přes pole 
mezi Mlýnským potokem a náhonem, na pravém břehu Mlýnského potoka je umístěna čerpací stanice 
ČS 4. Zde je instalováno pět čerpadel. Dešťové vody jsou přečerpávány do betonového kanálu 
zaústěného do Mlýnského potoka, splaškové vody a hraniční průtok jsou přečerpávány ze stoky 
DN 1400. Sběrač A je ukončen u napojovací šachty bývalého podniku ETA. Na sběrač je napojen 
i pivovar, jejichž technologické vody mají být předčišťovány ve vlastních ČOV. 

V místě bývalé ČOV Vítězná je vybudována čerpací stanice a splaškové vody ze sídliště jsou odváděny 
stokovou sítí na městskou ČOV. 

Od soutokové šachty na přívodní stoce ČS 3 je levobřežní sběrač B - DN 600 veden nezastavěnou částí 
k ČS 1 s dvěmi čerpadly. Přilehlá zástavba je do sběrače DN 1200 zaústěna pomocí uličních stok 
DN 300-400. Sběrač B je déle veden přes pole podél toku k ČS 2, nacházející se těsně u břehu řeky 
Moravy. ČS 2 by měla sloužit jako povodňová čerpací stanice, kdy za zvýšeného vodního stavu 
v recipientu mají být dešťové vody přečerpávány na vyšší úroveň. V současnosti nejsou dvě šneková 
čerpadla schopna dešťovou vodu v dostatečném množství přečerpat. ČS by měla být v rámci úprav 
doplněna o uzávěr proti „velké“ vodě. Navazující sběrač DN 1200 je veden okrajem zástavby 
Uničovského Předměstí a je ukončen v úrovni sladovny. Podružnými větvemi jednotné kanalizace 
DN 300-800 je odkanalizována podstatná část Uničovského Předměstí. Na sběrač je napojeno ČSAD, 
(ropné látky jsou zachycovány v závodu) a sladovna s dílčím předčištěním svých odpadních vod. 

 Chořelice 

Měly svou mělce uloženou dešťovou kanalizaci z roku 1935. Kanalizace je vyústěna do málo vodného 
melioračního kanálu při jihovýchodní straně zástavby, pro odvádění splaškových vod je nevyužitelná. 
V severní části zástavby je položen počáteční úsek kanalizace napojený na sběrač A u čerpací stanice 
č. 4. 

 Nasobůrky 

Stávající kanalizace je tvořena několika samostatnými větvemi kanalizační sítě. V jihovýchodní 
a východní části obce je kanalizace uložena podél místní komunikace, podchází silnici III. tř. a v areálu 
závodu Alibona vtéká do Loučky. 

Kanalizace na levém břehu Loučky začíná v křižovatce pod dálnicí, prochází jižní částí obce a nad 
mostem ústí do Loučky. Kanalizace části obce Loučky je vyústěna do melioračního odpadu mezi 
Nasobůrkami a Vískou. V severozápadní části Nasobůrek je krátká větev kanalizace odvádějící vody 
směrem ke sjezdu z dálnice, podchází silnici III. třídy a ústí do pole. 

Kanalizace je betonová DN 300 - 600, mělce uložená a má malé spády. Odpadní vody jsou po 
individuálním předčištění odváděny kanalizací do recipientu, část zástavby má jímky na vyvážení. 
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Podnik Alibona má vlastní ČOV pro 10 900 EO (420 m3/den), v roce 1991 byla provedena 
rekonstrukce. Účinnost čištění je 98%. 

 Tři Dvory 

V celé zástavbě je položena trubní dešťová kanalizace (v současné době provozována jako jednotná) 
vyústěná do melioračního kanálu. Kanalizace kladena od roku 1949, má malé spády a je zanesena. 
Použité betonové potrubí, profily 300 - 1200 mm. 

Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny do recipientu, větší část zástavby má jímky 
na vyvážení. 

Závod Adriana a sýrárna mají samostatně řešen odtok splaškových a průmyslových vod výtlakem na 
ČOV Litovel. 

Bramborárna (mezi Třemi Dvory a Červenkou) je vybavena sedimentačními nádržemi na usazení kalů 
z oplachu brambor. Odsazené vody provozovatelé vypouštějí do stávající dešťové kanalizace. 

 Víska 

Místní část je odvodňována jedinou stokou dešťové trubní kanalizace (v současné době provozované 
jako jednotné), vyústěné do melioračního odpadu. Betonové potrubí DN 300 - 400 mm z roku 1920 
bude z důvodů neudržování pravděpodobně zaneseno. 

Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny do recipientu, větší část zástavby má jímky 
na vyvážení. 

 Chudobín 

V převážné části obce položena dešťová kanalizace (využívaná jako jednotná) vyústěná do silničního 
příkopu. Profil trub 300-500 mm. První úseky položeny v roce 1930. Kanalizace v dobrém technickém 
stavu. 

Hotel „Zámeček“ má v současné době vlastní ČOV, po vyřešení likvidace odpadních vod v obci bude 
hotel napojen na veřejnou kanalizaci. 

Zemědělské družstvo nad obcí má vybudovány vlastní jímky na vyvážení. 

 Myslechovice 

Odvodnění dosud trubní dešťovou kanalizací DN 300 - 800, položenou v rozsahu celé zástavby. 
Kanalizace vyústěna do melioračního kanálu a do Loučky. Spádové poměry jsou zde příznivější. 

 Nová Ves 

V letech 1970-80 byla položena trubní dešťová kanalizace, která je v současnosti využívaná jako 
jednotná kanalizace. Terén zástavby má postačující spády, kanalizace je v dobrém technickém stavu. 
Použité betonové profily 500 - 600 mm, kanalizace vyústěna do Loučky. 

Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny touto kanalizací do recipientu, větší část 
zástavby má jímky na vyvážení. Část obce, kde není vybudována kanalizace, je napojena přímo do 
potoka. 

Areál zemědělského družstva má jímky na vyvážení. 

 Savín 

V obci je vybudována „dešťová“ kanalizace DN 300 - 600. Odpadní vody jsou vyústěny do Savínského 
potoka. Stávající kanalizace je místy propadlá. 

Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny do recipientu, větší část zástavby má jímky 
na vyvážení. 

Spodní část zástavby není odkanalizována a odpadní vody jsou zaústěny přímo do potoka. 

ZD má vybudovány jímky na vyvážení. 
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 Rozvadovice 

V současné době dvě soustavy dešťové kanalizace (využívané jako jednotné) vyústěné do 
melioračního odpadu jednak na severní straně a jednak na východní straně zástavby. Terén sídelního 
útvaru je výrazně rovinný, kanalizace mělká s minimálními spády, silně zanesená. Profily trub 300 -
 600 mm. Kanalizace pochází z roku 1930. 

Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny do recipientu, větší část zástavby má jímky 
na vyvážení. 

ZD má jímky na vyvážení. 

 Unčovice 

Stávající trubní kanalizace dešťová (v současné době provozována jako jednotná), pochází z roku 
1930, je zčásti zanesená. Vyústění ve dvou místech do melioračního odpadu. Použité betonové 
potrubí, profily jsou 300 - 600 mm. 

Nedostatečná údržba málo vodného recipientu způsobuje hygienické problémy u výustí, odpadní voda 
neodtéká a pomalu se vsakuje. 

Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny do recipientu, větší část zástavby má jímky 
na vyvážení. 

ZD má vybudovány jímky na vyvážení. 

 Unčovice - Březové 

Je položeno několik úseků dešťové kanalizace (v součastné době využívané jako jednotné kanalizace) 
vyústěných třemi vyústěmi do melioračního odpadu a jednou vyústí do Mlýnského potoka. Použité 
profily DN 300 - 1000. Úvodní úseky položeny již v roce 1930. Kanalizace je mělce uložena s malými 
spády, terén zástavby je rovinný, meliorační odpady mělké. 

OV jsou individuálně předčištěny a odváděny do recipientu, větší část zástavby má jímky na vyvážení. 
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B.3.5.1.3 Souhrnný přehled stavu 

Přehledná souhrnná tabulka odkanalizování obcí a hospodaření s OV (stav k r. 2001). 

Sídlo počet trv. obyv. rekreanti rozsah odkanal. typ kanal. zp. likvidace OV 

Litovel 7630 0 1 3 2 

Březové 160 0 1 1 1 

Chudobín 220 30 1 1 1 

Myslechovice 284 0 1 1 1 

Nasobůrky 495 0 1 1 1 

Nová Ves 225 0 1 1 1 

Rozvadovice 190 0 1 1 1 

Tři dvory 275 0 1 1 1 

Unčovice 424 0 1 1 1 

Víska 95 0 1 1 1 

Savín 140 0 1 1 1 

 

vysvětlivky: 

rozsah odkanalizování 0 - obec bez kanalizace 

1 - obec částečně odkanalizovaná 

2 - obec zcela odkanalizovaná 

typ kanalizace 1 - jednotná 

2 - oddílná 

3 - jednotná i oddílná 

způsob likvidace odpadních vod 0 - žumpy s odvozem 

1 - pouze žumpy a septiky 

2 - částečně na městskou ČOV 

Níže uvedená tabulka uvádí množství odkanalizované vody v jednotlivých sídlech podle údajů VHS 
Čerlinka, s.r.o. (v tisících m3): 

 Domácnosti Zemědělství Průmysl Ostatní C E L K E M  

2001 169 045   231 766 400 811 

2002 163 637   254 298 417 935 

2003 161 647   269 355 431 002 

2004 164 411   301 359 465 770 

2005 149 986 3 240 295 042 67 517 515 785 

2006 181 327 7 290 393 362 58 716 640 695 

2007 193 272 4 571 450 599 67 869 716 311 
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Voda v krajině 

B.3.5.1.4 Vodní toky 

 Stav vodních toků 

 Morava a její ramena 

Hydrologickou páteří území je řeka Morava se svými četnými rameny. Správcem Moravy a ramen je 
podnik Povodí Moravy, s.p. Plocha povodí u Litovle činí cca 2 200 km2. Staničení toku v řešeném území 
je v rozmezí km 255 – 263. Morava je středně znečištěným tokem se zlepšující se tendencí. 

Upraveným vodním tokem jsou tyto úseky: 

• Morava nad Litovlí až po jez Litovel (úprava příčného profilu s oboustranným ohrázováním, 
opevnění břehů a paty svahů kamennou dlažbou nebo kamenným záhozem), 

• Morava v Litovli od jezu po spodní okraj zástavby (úprava příčného profilu se zahloubením koryta, 
opevnění paty svahů, průtočná překážka: „Svatojanský“ most), 

• elektrárenský náhon od jezu Litovel po elektrárnu (napřímení, hladina mělko pod terénem), 

• Zámecká Morava, jejíž koryto bylo obnoveno v rozsahu Nové Zámky – areál vysílačů 

• ostatní ramena a náhony v zástavbě Litovle – Mlýnský potok, Struska, Radniční Morava. 

Ostatní úseky koryt Moravy a ramen lze považovat za neupravené, přestože i tyto úseky byly lidskými 
zásahy dotčeny. 

Z hlediska příčných staveb (stupňů, jezů, elektráren, mlýnů) jsou v zájmovém území tyto: 

• Morava: jez Litovel s pohyblivou hradící konstrukcí (kombinace klapky a stavidel), 

• Mlýnský potok: MVE Víska, stupeň s MVE na Olomouckém předměstí v Litovli, stupeň s MVE 
u Šargouna, stupeň s MVE u Březového, 

• ostatní ramena v Litovli: soustava náhonů s elektrárnami. 

Morava a Mlýnský potok (Malá voda) jsou důležité z hlediska požadavku na obnovení migrační 
prostupnosti pro ryby a ostatní živočichy. Navrženo je migrační zprostupnění jezů Litovel a Šargoun. 

 Loučka 

Loučka je pravostranný přítok Moravy, který se v Litovli vlévá do Mlýnského potoka. Loučka tvoří 
hydrologickou páteř sídel patřících pod Litovel a ležících na pravobřežních svazích Moravy. Loučka 
a její přítoky jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy. Plocha povodí v ústí: 18,753 km2. 
Nárosty řas indikují značné organické znečištění. 

 Cholinka 

Pravostranný přítok Moravy protíná zájmové území krátkým úsekem v jihovýchodní části zájmového 
území. Tok je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy. V profilu, kde opouští z.ú. má plochu 
povodí cca 20 km2. Jedná se o upravený tok: napřímené pravoúhlé trasování, lichoběžníkový, silně 
zanesený profil, zcela nedostatečné břehové porosty. Znečištění vody bude zřejmě střední. 

 Třídvorka 

Třídvorka je levostranným přítokem Moravy. Tok je bývalým ramenem Moravy, dříve odlehčoval 
průtoky z oblasti nad Pavlínkou. V dnešní době je v oblasti horního napojení koryto zasypáno. 

 Čerlinka - Papcelka 

Levostranný přítok Třídvorky, která je jedním z levobřežních ramen Moravy. Na k.ú. Litovle je jen 
jedna větev Čerlinky (Papcelka). Její povodí má rozlohu jen několik km2. Tok je ve správě města 
Litovel. Vodnost je ovlivněna vodárenskými odběry a vypouštěním vod z areálu firmy Papcel. Koryto 
má charakter melioračního kanálu. 



Územní plán Litovel Odůvodnění řešení ÚP 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 32 

 Benkovský potok 

Benkovský potok tvoří hranici na krátkém úseku v severovýchodní části k.ú. Tři Dvory. Tok je ve 
správě Zemědělské vodohospodářské správy. V profilu, kde opouští z.ú. má plochu povodí cca 40 km2. 
Jedná se o upravený tok: napřímený zjednodušený profil s hlinitým korytem a malým spádem. 

B.3.5.1.5 Meliorační kanály 

Meliorační kanály leží vesměs v nivě Moravy nebo na nejnižší terase. Jejich koryta jsou napřímená, bez 
opevnění. Břehové porosty tvoří převážně topoly (jednostranně) a keře. Čistota vody proměnlivá 
a problematická (malá vodnost v kombinaci se zaústěním kanalizací z obcí). 

B.3.5.1.6 Účel návrhů 

Město Litovel se nachází v údolní nivě řeky Moravy. Síť vodních toků je v této oblasti velmi členitá 
a větvená. Vodní toky jsou významnými krajinnými prvky. Návrhy na zásahy do koryt či jejich okolí je 
tedy nutno specifikovat s ohledem na různé požadavky a funkce, které mají být plněny. Jedná se 
o následující aspekty: 

B.3.5.1.7 Stabilita koryta s ohledem na ochranu okolních staveb 

Pro tyto potřeby je vymezeno stávající koryto toku. Opevnění může být provedeno ve všech 
případech, kde to bude účelné. V návrhu se předpokládá údržba a obnova opevnění koryt v rámci 
stávající úpravy, pokud to není v rozporu se zájmy revitalizace (viz následující odstavec). 

B.3.5.1.8  Revitalizace koryta 

Revitalizace říčního systému včetně prostupnosti nejvýznamnějších úseků vodních toků je součástí 
programu obnovy, stabilizace a péče o vodní režim krajiny za účelem zvyšování ekologického 
potenciálu vodních útvarů a obnovy přirozené biomorfologie toků a niv. Cílem je vytvořit podmínky pro 
obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem. 

Zájmem je postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému 
zvyšování biologické rozmanitosti, příznivému uspořádání vodních poměrů a takovému uspořádání 
funkčního využití území, které zajišťuje ochranu kulturních i přírodních hodnot krajiny. 

V městské a příměstské krajině budou revitalizované toky a jejich poříční zóny plnit více funkcí 
současně: realizace ÚSES vázaného na vodní toky, zajištění prostupnosti krajiny, protierozní 
a protipovodňová opatření, rekreační využití. 

Návrh vymezuje územní rezervu a charakter revitalizace popisovaného úseku toku. 

B.3.5.1.9   Ochranné pásmo toku 

Vodní zákon 254/2001 Sb. a vyhláška 470/2001 Sb. upravují povinnosti správců toků a vymezují 
„ochranné pásmo“ - § 49, odst. (2) zákona takto: 

„Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to 

a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m od 
břehové čáry, 
b) u ostatních významných vodních toků jiných, než pod písmenem a), nejvýše v šířce 8 m od břehové 
čáry, 
c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.“ 

Žádný z vodních toků v řešeném území není určen pro vodní cestu, řeka Morava je však významný 
tok. V územním plánu to znamená automaticky vymezené „ochranné pásmo“ u Moravy 8 m od 
břehové čáry, u všech ostatních vodních toků v šířce 6 m od břehové čáry na každou stranu. 

Pro vymezení plochy, na kterou má být umožněn přístup, je směrodatná skutečná aktuální poloha 
břehové hrany vodního toku v terénu, proto tato plocha není vymezena v grafických přílohách. 
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B.3.5.1.10  Kapacita koryta 

Kapacita koryt vodních toků je řešena ve vazbě na protipovodňovou ochranu. 

B.3.5.1.11 Jakost vody 

Řeka Morava je v oblasti Litovle řekou středně znečištěnou. Samočisticí schopnost vodních toků 
v katastru je poměrně vysoká, mj. díky relativně malým úpravám toků. Zlepšení kvality vody v tocích 
je závislé jednak na řešení odkanalizování jednotlivých částí obce, jednak souvisí se snížením eroze. 
Způsob odkanalizování je pro všechny části obce v územním plánu navržen, otázkou zůstává 
schopnost obce do realizace technické infrastruktury investovat. 

B.3.5.1.12  Rybné vody 

Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů 
ryb a dalších vodních živočichů byly stanoveny nařízením vlády 71/2003 Sb. o stanovení povrchových 
vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování 
a hodnocení stavu jakosti těchto vod v rámci Implementace směrnice 78/659/EHS do právního řádu 
ČR. 

Morava a další toky v zájmovém území jsou součástí stanovené vody Morava olomoucká (číslo 
stanovené vody 226) v kategorii kaprové vody. 

Kaprovými vodami jsou povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro život ryb 
kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druhů jako je štika (Esox lucius), okoun (Perca fluviatilis) a úhoř 
(Anguilla anguilla). 

Do kaprové vody Morava olomoucká spadají toky Morava, Mlýnský potok, Třídvorka, Loučka, Čerlinka, 
Benkovský potok a Cholinka. V jejím rozsahu jsou splněny přípustné podmínky. 

Protipovodňová ochrana 

B.3.5.1.13 Morava a její niva 

Litovel patří mezi nejohroženější sídla v povodí řeky Moravy. Zástavba je situována téměř v celé šířce 
rovinatého údolí řeky Moravy a je ohrožována velkými vodami z četných ramen a přítoků řeky Moravy. 
Problémy s rozlivem vody z koryta Moravy začínají už při průtocích na úrovni cca Q5. Z hlediska 
protipovodňové ochrany je tedy nejdůležitější a nejsložitější ochrana zastavěných a zastavitelných 
ploch v nivě Moravy a jejích ramen. 

Současný systém protipovodňové ochrany Litovle vznikal po staletí. Tento systém spočívá 
v diferencované ochraně dle způsobu využití ploch v území: 

1. Lužní biotopy požadují pravidelné každoroční záplavy. Tyto biotopy jsou (zejména v prostoru pod 
Litovlí) ohrázovány odsazenými hrázemi, které oddělují pravidelně povodňované plochy od 
ostatních. 

2. Zemědělské plochy v záhrází. 
3. Sídla a stavební objekty. 

Postupnými zásahy do větvené hydrografické sítě a rozšiřováním městské aglomerace problémy 
s rozlivem vod narůstají a potenciální ohrožení zastavěných ploch narůstá. 

Hráze jsou vybudovány: 

• kolem Moravy nad jezem Litovel a v intravilánu Litovle, 

• na pravém břehu Mlýnského potoka od Chořelic (včetně) níže, 

• na levém břehu Třídvorky. 

Při povodňových průtocích dochází k rozlivům do sídel a škodám od průtoků na úrovni cca Q10. 
Nejvíce ohrožené jsou Víska, Litovel (okrajové části) a Chořelice. To je dáno zejména nedostatečně 
kapacitním systémem koryt Mlýnského potoka a Malé vody. 

Pro profil Morava pod Třebůvkou udává ČHMÚ Ostrava v roce 2000 hodnotu Q100 ve výši 479 m3.s-1. 
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B.3.5.1.14 Ostatní toky 

Stavby ležící na březích ostatních toků nejsou ohroženy tak významně. Přesto nelze jejich ochranu 
podceňovat. Chybí povodňový plán pro celé povodí Loučky. Na jejím břehu se v obcích nachází řada 
staveb. Zátopové území není stanoveno. 

Benkovský potok a Cholinka se zástavby přímo nedotýkají a jejich případné rozlivy zástavbu ani jiné 
objekty neohrožují. 

Důsledné návrhy na protipovodňová opatření na ostatních tocích mohou být stanoveny na základě 
povodňových plánů. Proto musí být tyto plány zpracovány nejdříve. Do té doby nesmí být provedena 
žádná opatření, ani stavby, které by zhoršovaly odtokové poměry. Mimo z.ú. je ve navržena vodní 
nádrž nad Haňovicemi, která by mohla plnit i retenční a ochrannou funkci. Její účinek by se mohl 
projevit i v Nasobůrkách. Skutečný efekt bude závislý na způsobu řešení nádrže a její velikosti. 
Předběžně jí však žádný protipovodňový efekt v územním plánu Litovle není přisuzován. 

B.3.5.1.15 Koncepce protipovodňové ochrany 

Cílem návrhu je: 
1. Zabránit povodňovým škodám na sídlech a ostatních objektech průmyslu, zemědělství 

a technické infrastruktury. 

2. Využít místních podmínek k co nejefektivnějšímu řízení povodňových průtoků. 

3. Nezrychlovat odtok z inundací tak, aby bylo možno lépe ochránit níže ležící sídla. 

4. Povodňových průtoků s menším průtokem a vyšší četností využít k povodňování lužních biotopů, 
pro které je každoroční záplava zcela přirozeným a životně nezbytným jevem. 

5. Efektivně využít prostředků určených na protipovodňovou ochranu. 

Při návrhu vycházíme z přírodních charakteristik území (viz výše). Vycházíme z faktu, že se jedná 
o lužní krajinu. Pravidelné záplavy k tomuto typu krajiny patří zcela neodmyslitelně a její antropogenní 
využití se tomuto faktu musí do značné míry přizpůsobit. Vzhledem k současnému využití a míře 
osídlení ale nelze přirozené inundace ponechat zcela bez regulací. 

Priority ochrany proti povodním volíme takto: 
1. Ochrana stávajících sídelních útvarů. Návrhovým parametrem je Q100. Do této skupiny priorit 

ochrany patří i vodní zdroje a případné rozvojové plochy sídelních útvarů, pokud je možné je 
ochránit v rámci opatření chránících stávající zástavbu. Pokud ale lze zajistit ochranu případných 
rozvojových ploch v nivě jen rozšířením opatření chránících stávající zástavbu, doporučujeme je 
z nivy vymístit. Až poslední možností je technická ochrana takových míst, a to ještě za řady 
dalších podmínek (např. že nezhorší nebo neztíží možnosti ochrany jiných míst, apod.). Ani 
sebelepší hrázový systém ale nezajistí absolutní ochranu sídel, jenom ji zlepší odkloněním 
rozlitých vod a zpomalením nástupu hladiny průsakem. 

2. Ochrana zemědělské půdy. V tomto případě bude protipovodňová ochrana podstatně menší 
a diferencovaná. Předpokládáme ochranu intenzívně využívaných zemědělských půd mimo 
CHKO Litovelské Pomoraví proti cca Q10 (příp. i vyšší ochranu ve vazbě na efektivní využití 
retenčních prostorů nivy), a to ještě v tom případě, že taková ochrana nepřinese výrazné 
komplikace s technickým řešením, potřebu vysokých investic nebo konflikt se zájmy ochrany 
přírody. V případě, že k takovým problémům dojde, navrhujeme převod zemědělských pozemků 
v nivách na trvalé travní porosty, kterým pravidelná záplava neškodí. Tato ochrana bude do 
značné míry využívat stávajících hrází. 

3. Lužních biotopy. Ochrana lužních biotopů (lesů, luk, atd.) proti povodním nebude žádná, naopak 
snahou návrhu je umožnit pravidelné povodňové rozlivy z koryt na tyto plochy. 

Koncepce protipovodňové ochrany Litovle je závislá na možnostech zkapacitnění a ohrázování 
stávajících ramen řeky Moravy v úseku procházejícím zastavěnou částí města Litovel. Poměrně velkou 
průtočnost má stávající koryto řeky Moravy s Elektrárenským náhonem a koryto Mlýnského potoka 
(Malé vody). Další menší městská ramena řeky Moravy (Struska, Radniční Morava) mají poměrně 
malou kapacitu a možnost provedení povodňových průtoků je tedy omezená. 
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Povodňové průtoky budou z prostoru nad západní hrází rozdělovány následovně: Do hodnoty 
dvacetiletého průtoku (Q20 = 336 m3/s) budou říční vody převáděny 

• vlastním pročištěným a ohrázovaným korytem řeky Moravy v celkové hodnotě cca Q = 200 m3/s 
(z toho vlastním korytem Moravy se převede průtok cca Q= 170 m3/s a Elektrárenským náhonem 
by se měl převádět maximální průtok cca Q= 30 m3/s),  

• pročištěným a ohrázovaným korytem Mlýnského potoka (Malé vody) v hodnotě Q = 130 m3/s, 

• případně i dalšími rameny (např. ramenem Strusky) cca 5 až 10 m3/s dle možností a dle aktuální 
situace při extrémních povodních. 

Průtoky nad hodnotou Q20 = 336 m3/s se pak budou odlehčovat přes upravené ochranné hráze na 
Zámecké Moravě a na řece Moravě do levobřežní části inundačního území ve směru k silnici III/4498 
a dále pak do tzv. severního obtoku směrem k obci Červenka. Při stoletém průtoku v údolí řeky 
Moravy (Q100 = 479 m3/s) bude napouštěn do severního obtoku průtok Q = 150 m3/s. 

První etapa protipovodňových opatření bude technicky řešena v souladu s projektem 270 204 Morava, 
Litovel protipovodňová opatření, 1. etapa - dokumentace k územnímu řízení.  

Stojaté vody 

B.3.5.1.16 Současný stav 

Zastoupení stojatých vod není v z.ú. nikterak vysoké. Významnější vodní plochou je jen štěrkoviště 
Náklo. Téměř v centru Litovle jsou vybudovány dva rybníky. 

 Litovel 

Uničovský a Olomoucký rybník v intravilánu napájené každý svým trubním zásobním řadem 
z elektrárenských náhonů. Technický stav zásobních řadů špatný, napouštění Olomouckého rybníka je 
nefunkční a předpokládá se rekonstrukce ve stávající poloze. 

Proměnlivé vodní plochy mezi cukrovarem a Moravou mají charakter občasných mokřadů v závislosti 
na technologickém procesu a navazujících nepravidelných úpravách prostoru. 

 Chořelice 

Vodní tůně do 1 ha v mysliveckém remízku u hranic s k. ú. Rozvadovice. 

 Nasobůrky 

Bez stojatých vod. 

 Tři Dvory 

Bez stojatých vod. 

 Víska 

Bez stojatých vod. 

 Chudobín 

Malé jezírko v areálu zámečku. 

 Myslechovice 

Bez stojatých vod. 

 Nová Ves 

Zatopený lom využívaný k lokální rekreaci. Možný výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin. 
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 Savín 

Návesní požární nádrž. 

 Rozvadovice 

Bez stojatých vod. 

 Unčovice 

Na k.ú. Unčovice zasahuje část štěrkoviště Náklo určeného též jako vodní cesta. 

 Unčovice - Březové 

Na k.ú. Březové zasahuje část štěrkoviště Náklo určeného též jako vodní cesta. 

B.3.6 Energetika, spoje 

Zásobování plynem 

 Stav: 

Řešeným územím prochází koridor VTL plynovodů 500/40 a 350/40 Olomouc – Mohelnice. Z VTL 
500/40 je ve východní části města veden plynovod DN 200/40 pro napojení regulační stanice RS1 
Pavlínka, východním okrajem zástavby je veden obchvat VTL 300/40 směrem na Uničov. 

V severní části města je vedena VTL přípojka DN 100 pro Sladovnu a Papcel. V Chořelicích je vedena 
VTL přípojka DN 150 pro regulační stanici RS 1200 Tesla. 

Z VTL plynovodu 500/40 jsou dále provedeny VTL přípojky DN 100 pro RS 800 Unčovice a pro 
RS 2500 Nasobůrky. 

Vysokotlaké plynovody jsou chráněny aktivní katodovou ochranou (SKAO) situovanou u Chudobína - 
pro VTL DN 500 a DN 350, u Chořelic pro DN 250. Anoda, uložená v zemi má ochranné pásmo 100 m, 
které je v koordinačním výkrese vyznačeno. 

VTL plynovod vlastní a provozuje Severomoravská plynárenská, a.s., provozní oblast Olomouc, 
rozvodna Uničov. 

Zástavba města Litovel je plně plynofikovaná středotlakým a nízkotlakým rozvodem plynu. 

Plynovodní rozvody středotlaku a nízkotlaku jsou ve vlastnictví města a jsou provozovány 
Severomoravskou plynárenskou, a.s., provozní oblast Olomouc, rozvodna Uničov. 

Část plynovodu v Litovli je předána do vlastnictví SPP Bohemia Praha. Jedná se o plynovody: 

1. Litovel - Nasobůrky 1.etapa 
2. Litovel - jih a místní část Chořelice 
3. Litovel - jih, místní část Nasobůrky a Chořelice 
4. Litovel - místní část Chořelice 
5. Litovel - místní část Tři Dvory (STL plynovod) 
6. Litovel - místní část Tři Dvory (2 přípojky plynu) 
7. Litovel - místní část Komárov 
8. Litovel - místní část Pavlínka - NTL 
9. Litovel - ulice Sadová ( NTL plynovod) 

10. Litovel - ulice Sadová (prodloužení NTL) 
11. Litovel - ulice Zahradní 
12. Litovel - místní část Pavlínka ul. U Stadionu (NTL plynovod a 1 přípojka) 
13. Litovel - místní část Pavlínka ul. U Stadionu (1 přípojka) 
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 Regulační stanice plynu 

Plynovodní síť Litovle je zásobována z RS: 

RS 1 Plynárna 4 000 m3/h VTL/STL/NTL 
RS 2 Pavlínka 3 000 m3/h VTL/NTL 
RS 3 Nasobůrky 2 500 m3/h VTL/STL 

kapacita regulačních stanic 9 500 m3/h 

Pro obce slouží regulační stanice: 

RS 2500 Nasobůrky (napojeny Nasobůrky, Myslechovice, Víska, Chořelice, Haňovice) 
RS 1200 Chudobín 
RS 800 Unčovice (napojeny obce Unčovice, Rozvadovice, Březové) 
Savín  je zásobován ze Slavětína 

Nasobůrky, Chořelice: 

Z regulační stanice RS 2500 Nasobůrky je přes zástavbu veden STL plynovod do Chořelic. STL 
plynovod je propojen ze STL v Litovli. 

Zásobování plynem je vyhovující, kapacitně je zde rezerva. 

Březové: 

V obci je proveden STL rozvod plynu, napojený na plynovodní síť Unčovic. 

Plynovody jsou nově vybudované, kapacitně dostatečné. 

Zásobení obcí Unčovice, Rozvadovice, Březové je z regulační stanice RS 800 v Unčovicích. 

Je zde rezerva pro další možné odběry. 

Chudobín: 

Na západním okraji zástavby je vlastní VTL/NTL regulační stanice plynu RS1200. Po obci je proveden 
nízkotlaký rozvod plynu ke spotřebitelům. 

Plynovody jsou nově vybudované, kapacitně dostatečné. 

Myslechovice: 

Obec je zásobována z RS Nasobůrky. STL plynovod z Haňovic je prodloužen až do obce Myslechovice, 
kde je provedeno napojení odběratelů přes domovní regulátory plynu. 

Plynovody jsou nově vybudované, kapacitně dostatečné. 

Nová Ves: 

V současné době probíhá výstavba STL plynovodu. 

Rozvadovice: 

Z rozvodu STL v Unčovicích je veden STL plynovod do obce Rozvadovice, kde je proveden STL rozvod 
pro napojení odběratelů. 

Plynovody jsou nově vybudované, kapacitně dostatečné. 

Tři Dvory 

Obec je zásobována středotlakým plynovodem přivedeným z VTL regulační stanice plynu RS 1200 
v Července u ZD. Plynofikace je vyhovující. 
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Unčovice: 

Jihozápadně od zástavby je VTL/STL regulační stanice RS 800, ze které je proveden STL rozvod plynu 
k odběratelům. Plynofikace byla provedena v nedávné době. 

Plynovody jsou nově vybudované, kapacitně dostatečné. 

Víska: 

Obec je středotlakým plynovodem napojena na RS 2500 Nasobůrky od 10/2000. 

Jižně od zástavby Nasobůrek je vysokotlaká regulační stanice plynu RS 2500 VTL/STL, ze které je 
proveden středotlaký rozvod. Na středotlaký plynovod jsou dále napojeny obce: 
     Haňovice 
     Myslechovice 

Víska 
Chořelice 

Obyvatelstvo je napojeno přes domovní regulátory plynu. 

Plynovody jsou nově vybudované, kapacitně dostatečné. 

Haňovice: 

Z Nasobůrek je veden souběžně s komunikací do Haňovic STL plynovod. Obyvatelstvo je napojeno 
přes domovní regulátory plynu. 

Plynovody jsou nově vybudované, kapacitně dostatečné. 

 Návrh: 

Plynovodní síť pokrývá celé město Litovel. Také přidružené obce mají vybudované středotlaké 
plynovody. 

V Litovli, v oblastech napojených na zásobení teplem z CZT, je plyn používán pouze na vaření. 

Aby bylo možno zajistit větší kapacitu plynu pro centrum města, došlo k rekonstrukci nízkotlakých 
plynovodů na středotlak, hlavně ve východní části města. Rekonstrukci nízkotlaku je třeba provést 
ještě v dalších ulicích, jak je vyznačeno ve výkrese zásobování plynem. 

Rekonstrukce jsou v souladu s návrhem v energetickém dokumentu. Zároveň by ale v souvislosti 
s návrhy ploch pro výstavbu v územním plánu města bylo třeba provést revizi generelu plynu. 

Pro uvolnění navržené plochy pro zástavbu v oblasti Uničovské Předměstí je ze severního obchvatu 
VTL DN 300 navržena nová VTL přípojka plynu DN100 pro RS Papcel a RS Sladovna. Stávající přípojka 
bude zrušena. Z tohoto obchvatu VTL plynovodu je navržena přípojka plynu pro regulační stanici 
Cukrovar. 

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

Je navrženo posunutí úseku VTL přípojky do souběhu s navrženou komunikací v jižní části města. 

Navržené plochy pro zástavbu bude možné zásobovat z plynovodní sítě, hlavně prodloužením STL 
plynovodních řadů. 

Předpokládaný nárůst potřeby plynu 

Při zpracování územního plánu byl výchozím materiálem Generel plynofikace a Energetický dokument 
města. Předpokládané specifické hodnoty potřeby plynu jsou stejné jako v generelu. Vychází se 
z toho, že nové domy jsou řešeny tepelně úsporně, bytové domy v blízkosti vedení CZT budou na 
tento napojeny. 

U navrhované zástavby lokalit RD je uvažováno s komplexní plynofikací zástavby (otop, ohřev TUV 
a vaření). U navrhovaných lokalit bytových domů je uvažováno s otopem a ohřevem TUV v centrálních 
kotelnách, vaření elektrickým sporákem, případně sporákem kombinovaným. 
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Je uvažováno dvoucestné zásobení kombinace energií: CZT - elektřina nebo plyn - elektřina. Při 
zásobení plynem je pro novou bytovou výstavbu uvažováno užití jednotlivých forem energie v poměru: 

• 2/3 nových b.j. na plyn 

• 1/3 elektrickou energii 

Litovel 

 Počet  RD 504  b.j.  504 
 Počet  BD   30  b.j.  240 
 Smíšené pl. 25,57 ha 
 
Občanská vybavenost 
 

Litovel Návrh Nárůst potřeby plynu 

  [ m3/h ] [ tis.m3/rok ] 

 Počet bytů 744 537 771 

 Smíšené plochy 25,57 ha 1060 2 120 

 Občanská vybavenost 8,58 288 576 

 Výroba průmyslová 43,8 840 1 680 

 Výroba drobná 4,22 71 142 

 Výroba drobná - výhled 2,16 36 72 

 Celkem  2 832 5 361 

 Nasobůrky  Nárůst Nárůst potřeby plynu 

  [ m3/h ] [ tis.m3/rok ] 

 Počet bytů 42 51 102 

 Smíšené plochy  6,45 ha 267 534 

 Výroba průmyslová 5,45 ha 105 210 

 Výroba drobná 3,94 ha 67 134 

 Výroba průmyslová - výhled 13,1 ha  252 504 

 Celkem  742 1 484 
  

 Tři Dvory  Nárůst Nárůst potřeby plynu 

  [ m3/h ] [ tis.m3/rok ] 

 Počet bytů 33 39,6 66 

 Smíšené plochy  0,78 ha 32 64 

 Občanská vybavenost 0,47 ha 19,5 20,2 

 Výroba průmyslová 0,24 ha 4,6 9,2 

 Výroba drobná - výhled 0,91 ha 15,3 30,6 

 Celkem  111 190 
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 Víska  Nárůst Nárůst potřeby plynu 

  [ m3/h ] [ tis.m3/rok ] 

 Počet bytů 18 21,6 36 

 Výroba průmyslová 17,34 ha 333 666 

 Celkem  354,6 702 
  

 Dolní les  Nárůst Nárůst potřeby plynu 

  [ m3/h ] [ tis.m3/rok ] 

 Počet bytů - výhled 40 48,6 81 

 Celkem  48,6 81 

Předpokládaný nárůst potřeby plynu v obcích: 

 Návrh Nárůst potřeby plynu 

  . [ m3/h ] [ tis.m3/rok ] 

 Březové    

 Počet bytů v RD 16 19,8 33  

 Celkem 16 19,8 33  

 Chudobín    

 Počet bytů v RD 40 30,6 51  

 Občanská vybavenost 0,15 ha 6,2 12,4 

 Smíšené plochy 3,75 155,3  310,6 

 Celkem  192.1 374,0 

 Myslechovice    

 Počet bytů v RD 64 81 135 

 Celkem  81 135 

 Nová Ves    

 Počet bytů v RD 6 9 15 

 Celkem  9 15 

 Rozvadovice    

 Počet bytů v RD 21+8 výhl. 36 60 

 Celkem  36 60 

 Unčovice    

 Počet bytů v RD 6 9 15 

 Průmyslová výroba 11,28 ha 217 434 

 Celkem  226 449 
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Stanovit potřebu plynu pro průmysl je v této fázi prací problematické z důvodu nedostatku konkrétních 
požadavků. Je stanovena pouze potřeba plynu pro vytápění a to na základě předpokládaných 
obestavěných ploch. 

 Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů 

Podle zákona č.458/2000 Sb. a jeho novel jsou plynárenská zařízení chráněna ochrannými 
a bezpečnostními pásmy. 

Ochranná pásma slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. 
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových 
zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 

Pásmy se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno 
kolmo na jeho obrys. 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo 
bezpečnosti osob, může fyzická či právnická osoba provozující příslušné plynárenské zařízení udělit 
písemný souhlas se stavební činností, umisťováním konstrukcí, zemními pracemi, zřizováním skládek 
a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých 
byl udělen, se připojuje k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení. 

Rovněž je třeba písemný souhlas fyzické či právnické osoby provozující příslušné plynárenské zařízení 
ke zřizování staveb v bezpečnostním pásmu, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují 
a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob 

Ochranné pásmo  

- u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěné části obce 

  na obě strany os půdorysu  1 m 

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek   4 m 

Bezpečnostní pásmo 

 VTL do DN 100 15 m 
do DN 250 20 m 
nad DN 250 40 m 
VTL RS 10 m 

V řešeném území v blízkosti zástavby v Chudobíně je umístěna anoda stanice katodové ochrany 
(SKAO) vysokotlakého plynovodu, jejíž technické ochranné pásmo je 100 m. Ochranné pásmo 
zasahuje částečně rozvojovou lokalitu – smíšenou zónu. Využití výhledových ploch pro rozvoj je 
podmíněno přemístěním SKAO. 

Zásobování teplem 

 Stávající stav 

V roce 8. 2001 byl vypracován „Energetický dokument města Litovel“. 

Město Litovel je celoplošně plynofikované, většina kotelen byla převedena na spalování zemního 
plynu. 

V Litovli je zřízena Městská teplárenská společnost a.s. (MTS a.s.), vyrábějící a dodávající teplo 
a elektrickou energii do města. Jsou zde dva systémy centrálního zásobování teplem (CZT) se dvěma 
plynovými kotelnami: 

• teplárna K1 Uničovská 

• výtopna K2 ul.Vítězná 

Dále je ve městě několik průmyslových tepláren a výtopen, které slouží k výrobě tepla a teplé užitkové 
vody pro vlastní potřebu podniku. 
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Řada bytových domů a ostatních objektů ve městě má pro vytápění a ohřev užitkové vody domovní 
kotelny převážně na plyn. 

Teplárna Uničovská K1 

Horkovodní soustava s teplárnou v areálu podniku Papcel. 

Z kotelny K1 je větvemi primárního horkovodního rozvodu, s teplotním spádem 110/60°C, zásobován 
areál společnosti Papcel a Litovelské strojírny, odběratelé na ulicích K. Sedláka, Novosady, Gemerská 
a Uničovská. Potrubní větví do města jsou zásobovány výměníkové stanice horká voda/teplá voda. 

Sekundárním teplonosným mediem z jednotlivých výměníkových stanic je teplá voda ústředního topení 
o jmenovitém teplotním spádu 90/70°C a rozvody teplé užitkové vody z centrální přípravy TUV ve 
výměníkové stanici. 

Výtopna K2 Vítězná 

Z kotelny je veden teplovodní rozvod o teplotním spádu 100/60°C k objektovým předávacím stanicím. 
Napojená je oblast sídliště Vítězná, odběratelé v ulicích Kollárova, Kysucká, Revoluční, centrum města. 

Domovní kotelny 

Bytové domy, které nejsou v dosahu CZT, nebo se majitelé nerozhodli napojit na centrální systém, 
jsou zásobovány převážně z domovních (objektových) kotelen. Kotelny mají kotle převážně na 
spalování plynu. 

Individuální zdroje tepla 

Tento způsob zásobování převažuje hlavně u rodinných domů, bytů ve starší zástavbě nebo v osobním 
vlastnictví. 

U rodinných domů se jedná o vytápění ústředním topením s kotlem na spalování zemního plynu. 
Ojediněle je vytápění lokálními topidly na zemní plyn, případně na jiná paliva. 

Část rodinných domů má vytápění elektřinou přímotopnými nebo akumulačními topidly. 

Zásobování teplem individuálním vytápěním v bytových domech je řešeno převážně etážovým topením 
s kotlíkem na plyn, částečně plynovými nebo elektrickými lokálními topidly. 

 Zásobování teplem v obcích 

Ve všech obcích je proveden rozvod plynu. 

Návrh teplofikace 

Základní zásadou řešení je dvoucestnost energetického zásobování. Podle zvoleného způsobu 
zásobování územního celku města teplem přichází v úvahu kombinace energií CZT + elektřina nebo 
plyn + elektřina. 

V oblastech města, kde jsou v současnosti zavedena všechna 3 média je na zvážení, zda po dožití 
některého ze systémů bude provedena jeho obnova nebo bude zrušeno. V obou případech však řešení 
vyvolá značné investice ve zbývajících systémech a zejména u stávajících odběratelů energií. 

Pro využití vybudované soustavy by na tuto měly být napojeni odběratelé se střední a vyšší potřebou 
tepla (bytové domy, vybavenost) v její ekonomické dosažitelnosti. 

Nová bytová výstavba v bytových domech a smíšená zástavba v městských částech Uničovské 
Předměstí, Vítězná, včetně sídlištní vybavenosti bude napojena systémem nových bezkanálových 
teplovodů na propojený systém CZT. 

Nová bytová výstavba Litovli v bytových domech i v rodinných domcích v ostatních městských částech 
včetně sídlištní vybavenosti i průmyslových podniků bude zásobována teplem z individuálních zdrojů 
na bázi zemního plynu (přednostně nízkoteplotní a kondenzační kotle, malé kogenerační jednotky, ale 
i palivové články), tepelných čerpadel (typy voda/voda, země/voda, vzduch/voda i vzduch/vzduch), 
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elektrického akumulačního i přímotopného vytápění. Individuálně v okrajových částech je možno 
použít i malé zdroje spalující biomasu (dřevěné brikety, peletky). 

 Potřeba tepla 

Litovel Nárůst Nárůst potřeby tepla 

  [ MW ] [ GJ/r ] 

 Počet bytů 93 0,5 3 999 

 Smíšené plochy 7,51 ha 4,73 24 816 

 Občanská vybavenost 1,74 ha  1,09 5 745 

 Výroba průmyslová 6,43 ha 2,69 14 141 

 Celkem  9,01 48 701 

 Výhledové zásobování teplem v obcích 

Z hlediska zásobování teplem není oblast vhodná pro centrální zásobování, protože je zde nízká plošná 
hustota potřeby tepla. 

Noví rozptýlení odběratelé tepla v obcích budou zásobováni teplem z individuálních zdrojů na bázi 
zemního plynu (přednostně nízkoteplotní a kondenzační kotle), tepelných čerpadel (typy voda/voda, 
země/voda, vzduch/voda), elektrického akumulačního i přímotopného vytápění a na bázi biomasy 
(zdroje spalující kusové dřevo, dřevěné brikety, peletky). 

Individuální bytová výstavba a rozptýlené objekty občanské vybavenosti budou řešeny plynovými 
kotelnami nebo ostatními individuálními zdroji tepla (elektřina, tepelná čerpadla, biomasa). 

Z hlediska zásobování teplem je účelné setrvat v nastoupené cestě plné plynofikace zdrojů tepla. 
Při tom je nutno maximálně racionalizovat potřebu tepla, což bude mít příznivý vliv na ekologii. 
Zejména ve středu města by bylo účelné zainteresovat nové uživatele plynových kotelen na použití 
kotlů s vysokou účinností a nízkým obsahem oxidů dusíku ve spalinách. 

Racionalizace potřeby tepla bude dosaženo zateplováním objektů, uplatněním zařízení s vysokou 
účinností a důsledným uplatňováním prvků měření a regulace. 

Je třeba se zaměřit na úsporu energie a to opatřeními: 

• zlepšením tepelně izolačních vlastností budov (dodatečná tepelná izolace obvodového pláště, 
zlepšení těsnosti oken, dveří, řízené větrání) což může činit 10 - 20 % 

• zavedením hospodárného provozního režimu (zavedení regulace tepla, zbytečně nezvyšovat 
teplotu), úspora 15 - 25 % 

• omezením ztráty v rozvodech 

Zásobování elektrickou energií 

 Nadřazené sítě: 

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

Síť 400 kV: 

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

Síť 220 kV: 

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

Síť 110 kV: 

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny. 
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Síť VN 22 kV: 

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

 Předpokládaný odběr ve výhledu 

Výchozí údaje 

• Počet bytových jednotek - současný stav 3 777 
• Návrh – nárůst o 1 238 
• Město je a bude plynofikováno min. do 80 % kapacity bytového fondu a občanského vybavení 
• Jiný druh vytápění do 20% - tuhá paliva, elektrické vytápění v zanedbatelném rozsahu 3,2 % 
• Stupeň elektrifikace dle směr. č. 13/98 JME a.s. Brno, tab. č. 9, č. 13 a č. 15 

Dle sdělení ČEZ Distribuce a.s. je stav rozvodné soustavy 110 kV a transformace 110/22 kV 
mechanicky a přenosově dobrý. 

Rovněž stav rozvodné soustavy 22 kV je celkově dobrý. Vedení jsou většinou na betonových nebo 
ocelových příhradových podpěrách v dobrém mechanickém stavu. 

Převážná většina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům odebíraného 
výkonu. 

 Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období: 

Základním údajem pro návrh distribučního systému je stanovení soudobého maximálního zatížení. 
Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době 
předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti, 
spolehlivosti a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních investicích a provozních nákladech. 

Potřebný soudobý příkon pro řešené území je stanoven na základě výhledového počtu bytových 
jednotek v území. Dále je pro stanovení zatížení použito směrnice JME a.s. č.13/98 - Výkonové 
podklady pro navrhování distribučních sítí, která vychází ze závěrů studie EGÚ Brno Výkonové 
podklady pro dimenzování distribučních sítí. 

Z energetického hlediska se pro návrhové období uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů 
a průmyslové sféry tj. elektřina a plyn (topení, vaření, příprava TUV), kde se elektrická energie 
používá jen ke svícení a pro běžné elektrické spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu 
standardu je nutno mezi takovéto spotřebiče zařadit i některé spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů 
(fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které jsou energeticky náročnější. 

Litovel, Chořelice, Nasobůrky, Tři Dvory, Víska 

 Podíl bytového fondu: 

V celkovém součtu je v řešeném území navrženo k výstavbě cca 741 b.j., z toho v bytových domech 
362 b.j. Potřebný příkon pro výstavbu v návrhovém období pak dle tab. č. 9 bude (pro 1 b.j. v BD 
1,2 kW, v RD pak 1,85 kW): 

2331 × 1,2 + 362 × 1,2 + 379 × 1,85  = 3933 kW 

na úrovni distribučních trafostanic. 

 Podíl smíšené zástavby, občanské vybavenosti a drobné výroby 

Pro potřeby smíšené zástavby je počítáno s hodnotou příkonu 10 W/m2 tj. nárůst 2550 kW 
v navržených lokalitách, pro potřeby občanské vybavenosti je počítáno s hodnotou příkonu 25 W/m2 
tj. nárůst 2098 kW, u drobné výroby je počítáno s celkovou hodnotou nárůstu 1060 kW. 
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 Podíl výrobní sféry 

Pro potřeby výroby je počítáno s hodnotou nárůstu 5480 kW v nově navržených lokalitách. 

 Celková výhledová hodnota potřebného soudobého příkonu: 

Bydlení 2331 × 1,2 + 362 × 1,2 + 379 × 1,85  = 3933 kW 

Nevýrobní sféra, služby 

a drobná výroba 2970 kW + 5 708 = 8678 kW 

Výrobní sféra 8245 kW + 5480 kW = 13725 kW 

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se vzájemnou 
soudobostí maxim. Předpokládáme, že maxima je dosahováno v dopolední špičce, pak u sféry bydlení 
uvažujeme koeficient soudobosti 0,5, u občanského vybavení 1,0 a u výrobní sféry 0,8. 

Celkové soudobé zatížení řešeného území je stanoveno na 21 625 kW. 

Z toho je nutno zajistit na úrovni distribučních trafostanic cca 10 645 kW. 

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 10 645/(400×0,95×0,8) = 35,02 ⇒ 36 trafostanic 

 Návrh rozvodné sítě: 

V návrhovém období se neuvažuje s výstavbou zařízení napěťových hladin 400 kV, 220 kV a 110 kV, 
která by zasahovala do řešeného území a nejsou zde nároky na územní rezervy. 

Úpravy rozvodné sítě 22 kV a trafostanic jsou popsány v průvodní zprávě k návrhu ÚPN. 

Chudobín, Myslechovice, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Unčovice, Březové 

 Podíl bytového fondu: 

V celkovém součtu je v řešeném území navrženo k výstavbě 191 b.j. v RD. Potřebný příkon pro 
výstavbu v návrhovém období pak dle tab. č. 15 bude (pro 1 b.j. v BD 1,5 kW, v RD pak 2,1 kW): 

543 × 2,1 + 191 × 2,1 = 1542 kW 

na úrovni distribučních trafostanic. 

 Podíl smíšené zástavby, občanské vybavenosti a drobné výroby  

Pro potřeby smíšené zástavby ve výhledu je počítáno s celkovou hodnotou nárůstu 875 kW. 

 Podíl výrobní sféry 

Pro potřeby výroby je počítáno s celkovou hodnotou nárůstu 650 kW na uvedených plochách. 

 Celková výhledová hodnota potřebného soudobého příkonu:  

Bydlení    543 × 2,1 + 191 × 2,1 = 1 542 kW 

Nevýrobní sféra, služby 

a drobná výroba   560 kW + 875 kW= 1 435 kW 

Výrobní sféra            1005 kW + 650 kW = 1 655 kW 

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat s vzájemnou 
soudobostí maxim. Předpokládáme, že maxima je dosahováno ve večerní špičce pak u sféry bydlení 
uvažujeme koeficient soudobosti 1,0 u občanského vybavení 0,6 a u výrobní sféry 0,2. 

Celkové soudobé zatížení řešeného území je stanoveno na 2734 kW. 

Z toho je nutno zajistit na úrovni distribučních trafostanic cca 2 403 kW. 
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Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 2403/(400×0,95×0,8) = 7,91 ⇒ 8 trafostanic  

 Návrh rozvodné sítě: 

V návrhovém období se neuvažuje s výstavbou zařízení napěťových hladin 400 kV, 220 kV a 110 kV, 
která by zasahovala do řešeného území a nejsou zde nároky na územní rezervy. 

Úpravy rozvodné sítě 22 kV a trafostanic v jednotlivých obcích jsou popsány v průvodní zprávě 
k návrhu ÚP. 

B.3.6.1.1 Spoje a spojová zařízení 

 Popis stávajícího stavu 

Poštovní služby 

Poštovní služby v Litovli zajišťují dodávací pošty Litovel (Litovel, Chořelice, Rozvadovice, Tři Dvory, 
Unčovice vč. Březového) a Chudobín (Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Víska). Pošta v Unčovicích 
byla zrušena. Obec Savín spadá pod dodávací poštu Slavětín. 

Poštovní služby jsou postačující a nejsou návrhem územního plánu doplňovány. 

Rozvody státního telefonu 

V rámci rekonstrukce telekomunikační sítě v Litovli byla provedena rovněž náhrada původní telefonní 
ústředny nedostatečné kapacity za novou digitální telefonní ústřednu instalovanou v telekomunikační 
budově. 

Kapacita nové digitální ústředny plně vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy 
v kapacitě. 

Nová kabelizace místní telefonní sítě je v současné době provedena. 

Radioreléové trasy 

Na základě sdělení Českých radiokomunikací Praha procházejí v prostoru města Litovel radioreléové 
trasy. 

V grafické části jsou tyto RR trasy zakresleny. 

Dálkové kabely 

Řešeným prostorem města Litovle prochází dle podkladů Telefónica O2 trasy dálkových kabelů. 

V grafické části jsou tyto trasy dálkových kabelů zakresleny. 
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B.3.7 Územní systém ekologické stability 

Výchozí situace 

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou: 

• Zásady územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje (Ing. arch. Jaroslav Haluza, 2008), obsahující 
koncepční řešení nadregionálního a regionálního ÚSES; 

• Koncept nedokončeného územního plánu obce (ÚPO) Litovel z roku 2001 (Atelier URBI), 
obsahující komplexní řešení ÚSES všech úrovní na území města. 

Přístup k řešení nadregionálního a regionálního ÚSES 

Řešení nadregionálního (NR) a regionálního (R) ÚSES je koncepčně převzato ze ZÚR Olomouckého 
kraje. Zpřesnění vymezení jednotlivých skladebných částí NR a R ÚSES vychází z jejich zobrazení 
v mapové části ZÚR a respektuje podmínky stanovené v bodech 71. a 72. textové části ZÚR. 

Nadregionální biokoridory (NRBK) jsou vymezeny jako složené biokoridory v prostorech os NRBK, 
sestávající z dílčích úseků NRBK a vložených lokálních biocenter. Vymezení ochranných zón NRBK ve 
smyslu původního územně technického podkladu regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (ÚTP R+NR 
ÚSES) územní plán podobně jako ZÚR neobsahuje, a to především z těch důvodů, že není metodicky 
vyjasněn způsob zpřesňování ochranných zón NRBK a že by pro plochu ochranné zóny ani nebylo 
možné stanovit žádné reálně vymahatelné podmínky využití. Do řešení územního plánu se existence 
ochranných zón NRBK promítá zprostředkovaně zahuštěnou sítí lokálních biocenter a biokoridorů 
v prostorech původních vymezení ochranných zón dle ÚTP R+NR ÚSES. 

Příslušná část regionálního biokoridoru (RBK) RK 1426 je vymezena jako složený biokoridor, sestávající 
z dílčích úseků RBK a vložených lokálních biocenter. 

Koncepce řešení místního ÚSES 

Koncepce řešení místního ÚSES je založena především na principu tvorby ucelených větví ÚSES, 
sestávajících z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících 
biocenter a biokoridorů. V řešeném území jsou zastoupeny dva základní typy větví místního ÚSES: 

• mezofilní větve ÚSES – větve ÚSES, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně do 
nepodmáčených svahových a hřbetních poloh; 

• hydrofilní větve ÚSES – větve ÚSES, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně do 
podmáčených poloh ve dnech údolí, obvykle v přímé vazbě na vodní toky. 

Dalšími důležitými faktory koncepce řešení místního ÚSES jsou především: 

• návaznost na řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES; 

• zohlednění metodickými nástroji předepsaných limitujících funkčních a prostorových parametrů, 
stanovených pro jednotlivé typy skladebných částí ÚSES; 

• přednostní situování skladebných částí ÚSES do stávajících ekologicky cenných partií území nebo 
ladem ležících ploch (tj. především lesních celků a různých typů ladních společenstev), s využitím 
mapových podkladů, ortofotosnímků a vlastního terénního průzkumu; 

• minimalizace zásahů do urbanizovaného území; 

• zohlednění jiných územně plánovacích záměrů na využití území. 
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Základní charakteristika jednotlivých větví místního ÚSES 

 Mezofilní větev místního ÚSES směřující v severojižním směru od místa napojení na 
dílčí úsek NRBK K 93 přes údolí Savínského potoka mimo řešené území 

• větev je navržena především s ohledem na potřebu zahuštění sítě ÚSES v ochranných zónách 
NRBK K 93 a K 132, s přednostním využitím stávajících lesních celků a jejich ekologicky 
hodnotnějších partií; 

• v řešeném území větev sestává z LBK 1, mezofilní části LBC Pod Dřínovou a LBK 2; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přednostní situování jejích skladebných částí do 
nepodmáčených poloh; 

• další nutnou podmínkou pro fungování větve je zajištění její návaznosti v sousedním k. ú. Loučka 
u Bílska (viz ÚPO Loučka). 

 Mezofilní větev místního ÚSES v lesním celku mezi Savínem, Novou Vsí a Loučkou 

• větev je navržena především s ohledem na potřebu zahuštění sítě ÚSES v ochranných zónách 
NRBK K 93 a K 132; 

• v řešeném území větev sestává z mezofilní části LBC Pod Dřínovou (kde se napojuje na předchozí 
popsanou větev) a LBK 3; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přednostní situování jejích skladebných částí do 
nepodmáčených poloh; 

• další nutnou podmínkou pro fungování větve je zajištění její návaznosti v sousedním k. ú. Loučka 
u Bílska (viz ÚPO Loučka), s napojením na RBC 268 Rampach. 

 Hydrofilní větev místního ÚSES vedená ve vazbě na tok Savínského potoka od okraje 
Savína k soutoku s potokem Loučkou jihozápadně od Nové Vsi 

• větev je navržena především s ohledem na celkový ekologický význam vodního toku 
(s převažujícími přírodními či přírodě blízkými úseky) a aktuální hodnotu některých společenstev 
v potoční nivě (olšiny, ladní mokřadní společenstva, břehové porosty); 

• větev sestává z LBC Staré Saviny, LBK 4, hydrofilní části LBC Pod Dřínovou a LBK 5; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přímá vazba na vodní tok; 

• původně plánované pokračování větve přes zastavěné území Savína s napojením západně od 
Savína na RBK RK 1426 není vzhledem ke stávajícím podmínkám v zastavěném území reálně 
územně hájitelné, proto zde bylo od vymezení biokoridoru upuštěno – biokoridor zde však bude 
do určité míry plnit svou funkci i bez územního vymezení. 

 Hydrofilní větev místního ÚSES vedená ve vazbě na tok Loučky od jižního okraje 
řešeného území (jižně od Nové Vsi) podél areálu aktivního lomu a zatopeného lomu, přes 
zastavěné území Nové Vsi a dále vně řešeného území přes Haňovice a opět řešeným 
územím přes Nasobůrky, s napojením v Litovli na dílčí úsek NRBK K 90 

• větev je navržena především s ohledem na celkový potenciální ekologický význam vodního toku 
(s různě aktuálně hodnotnými dílčími úseky); 

• v řešeném území větev sestává z LBK 6, hydrofilní části dílčího úseku NRBK K 132, LBK 7, LBK 14, 
LBC U Alibony a LBK 15; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přímá vazba na vodní tok; 

• další důležitou podmínkou funkčnosti větve je alespoň částečná revitalizace výrazně 
odpřírodněných úseků toku (od Haňovic po Litovel) s navrženým otevřením zaklenutého úseku 
koryta u železniční trati podél areálu podniku Alibona; 
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• nutnou podmínkou pro fungování větve je i zajištění její návaznosti v sousedním k. ú. Loučka 
u Bílska (viz ÚPO Loučka). 

 Mezofilní větev místního ÚSES propojující v severojižním směru mezi Chudobínem 
a Haňovicemi na východní straně a Novou Vsí na západní straně dílčí části NRBK K 132 

• větev je navržena především s ohledem na potřebu zahuštění sítě ÚSES v ochranné zóně NRBK 
K 132 na pomezí lesní a zemědělské krajiny s dosti vysokou hustotou sídel venkovského typu; 

• v řešeném území větev sestává z LBC U vodojemu (ve kterém navazuje na NRBK K 132), LBK 9, 
mezofilní část LBC Nad Kluzovem, LBK 8 a LBC Červenice (ve kterém opět navazuje na NRBK 
K 132); 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přednostní situování jejích skladebných částí do 
nepodmáčených poloh; 

• další nutnou podmínkou pro fungování větve je zajištění jejího průchodu přes k. ú. Haňovice (viz 
ÚPO Haňovice). 

 Mezofilní větev místního ÚSES vedoucí z RBC 268 Rampach zemědělskou krajinou 
jižně od Myslechovic k východu a poté k jihovýchodu až k jihu 

• větev je navržena částečně s ohledem na existenci ochranné zóny NRBK K 132 a především 
s ohledem na potřebu zvýšit ekologickou stabilitu intenzivně zemědělsky obhospodařovaných partií 
krajiny; 

• v řešeném území větev sestává z LBK 10, LBC Za Cholinskou a LBK 11; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přednostní situování jejích skladebných částí do 
nepodmáčených poloh (i když určité partie mohou mít až hygrofilní charakter – např. úsek LBK 10 
vedený ve vazbě na odvodňovací příkop); 

• další nutnou podmínkou pro fungování větve je zajištění její návaznosti v sousedním k. ú. Cholina. 

 Mezofilní větev místního ÚSES vedoucí v návaznosti na předchozí popsanou větev 
zemědělskou krajinou východně od Myslechovic k severozápadu a následně do k.ú. 
Haňovice 

• větev je navržena především s ohledem na potřebu zvýšit ekologickou stabilitu intenzivně 
zemědělsky obhospodařovaných partií krajiny; 

• v řešeném území větev sestává z LBC Za Cholinskou a LBK 33; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přednostní situování jejích skladebných částí do 
nepodmáčených poloh (i když určité partie mohou mít až hygrofilní charakter); 

• další nutnou podmínkou pro fungování větve je zajištění její návaznosti v sousedním k.ú. 
Haňovice. 

 Hydrofilní větev místního ÚSES vedená v návaznosti na jižní okraj NRBC 13 Vrapač – 
Doubrava po toku Mlýnského potoka a jeho propojení s Malou vodou kolem Vísky 

• větev je navržena především s ohledem na celkový ekologický význam vodního toku (v řešeném 
území s převažujícími přírodními úseky s hodnotnými břehovými porosty); 

• v řešeném území větev sestává z LBK 12, okrajových partií NRBC 13 Vrapač – Doubrava a LBK 13; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přímá vazba na vodní tok; 

• další nutnou podmínkou pro fungování větve je zajištění její návaznosti v sousedních k. ú. Mladeč 
a Sobáčov. 
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 Hydrofilní větve místního ÚSES situované v návaznosti na východní okraj NRBC 13 
Vrapač – Doubrava a vodní osu NRBK K 90 do nivy Moravy ze severozápadní strany Litovle 
(za cukrovarem) 

• větve jsou navrženy především s ohledem na potřebu zahuštění sítě ÚSES v ochranné zóně NRBK 
K 90 a na uvažované severní obtokové koryto (v rámci protipovodňových opatření); 

• v řešeném území větve sestávají z LBK 16 (spíše jen symbolického), LBC U vysílačů, LBK 17, LBC 
Za cukrovarem a LBK 18; 

• podmínkou pro fungování větve je zajištění její návaznosti v sousedním k. ú. Červenka; 

• funkčnost LBC Za cukrovarem značně závisí na režimu provozu kalových polí cukrovaru (na nichž 
se LBC z velké části prostírá).  

 Hydrofilní větev místního ÚSES propojující v zásadě ve stopě původního koryta 
Třídvorky přes severovýchodní část města NRBK K 90 a západní okraj NRBC 14 Ramena 
řeky Moravy  

• větev je navržena především s ohledem na existenci ochranné zóny NRBK K 90 (viz výše), 
částečně dochované koryto Třídvorky a vymezení pásu parkové zeleně mezi stávající a navrženou 
zástavbou; 

• větev sestává z LBC U Pavlínky (ve kterém navazuje na NRBK K 90) a LBK 19; 

• LBK 19 by vylo vhodné rozšířit podél silnice i do sousedního k. ú. Červenka. 

 Velmi krátká hydrofilní větev místního ÚSES vedená v návaznosti na západní okraj 
NRBC 14 Ramena řeky Moravy zachovaným lesním pásem východně od zástavby Litovle 

• větev je navržena především s ohledem na existenci ochranné zóny NRBK K 90 (viz výše) 
a zachovaný pás lužního lesa uvnitř jinak využitého území; 

• větev sestává pouze z LBK 20. 

 Hydrofilní větev místního ÚSES vedená ve vazbě na tok Benkovského potoka od 
severního okraje NRBC 14 Ramena řeky Moravy po hranici řešeného území (k. ú. Tři 
Dvory) k severozápadu 

• větev je navržena především s ohledem na celkový potenciální ekologický význam vodního toku 
(v současnosti ovšem s regulovaným korytem); 

• v řešeném území větev sestává pouze z LBK 21; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přímá vazba na vodní tok; 

• další důležitou podmínkou funkčnosti větve je alespoň částečná revitalizace vodního toku; 

• nutnou podmínkou pro fungování větve je i zajištění její návaznosti v sousedním k. ú. Dětřichov. 

 Hydrofilní větve místního ÚSES situované v intenzivně zemědělsky 
obhospodařovaných partiích údolní nivy Moravy od Chořelic po jihovýchodní okraj 
řešeného území, s využitím soustavy odvodňovacích kanálů 

• větve jsou navrženy především s ohledem na potřebu zvýšit ekologickou stabilitu intenzivně 
zemědělsky obhospodařovaných partií krajiny; 

• v řešeném území větve sestávají z LBK 22, LBC U Chořelic, LBK 23, LBC U Rozvadovic, LBK 24, 
LBK 25, LBK 26, LBC U Březového, LBK 28. LBC V pískovně, LBK 29, LBC U Unčovic a LBK 27; 

• podmínkou pro fungování větví je zajištění návaznosti řešení na území obce Náklo; 

• pro funkčnost skladebných částí ÚSES ve stávajících i navržených plochách těžby nerostů (LBC 
V pískovně, podstatná část LBC U Unčovic a části LBK 27, LBK 28 a LBK 29) je důležitá vhodná 
rekultivace těžebních prostorů po ukončení těžby. 
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 Hydrofilní větev místního ÚSES vedená ve vazbě na tok Cholinky nejjižnější částí 
řešeného území (jižně od Unčovic) 

• větev je navržena především s ohledem na celkový potenciální ekologický význam vodního toku 
(v současnosti ovšem s regulovaným korytem); 

• v řešeném území větev sestává z LBK 30, LBC V Plachetkách a LBK 31; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přímá vazba na vodní tok; 

• další důležitou podmínkou funkčnosti větve je alespoň částečná revitalizace vodního toku; 

• nutnou podmínkou pro fungování větve je i zajištění jejích návazností v sousedních k. ú. Cholina 
a Mezice. 

 Hydrofilní větev místního ÚSES propojující ve vazbě na tok Mlýnského potoka přes 
Březové jižní okraje NRBC 14 Ramena řeky Moravy 

• větev je navržena především s ohledem na zachování kontinuity vedení ÚSES po ekologicky velmi 
významném vodním toku; 

• větev sestává pouze z LBK 32; 

• základní podmínkou funkčnosti větve je přímá vazba na vodní tok. 
 

B.4 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO 

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

NEBYLO RESPEKTOVÁNO 
Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území upravuje nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Cílem návrhu Územního plánu Litovle bylo vytvořit podle 
§ 18 stavebního zákona č. 183/2006 takové předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
které spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území. Udržitelný rozvoj území, který bude Územní plán 
zajišťovat, bude uspokojovat potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. 

Dle Rozboru udržitelného rozvoje území, který byl zpracován v rámci 1. aktualizace Územně 
analytických podkladů firmou EKOTOXA s.r.o. v r. 2010 je v Litovli nutno řešit: 

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

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

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

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

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

� snížení energetické náročnosti budov v majetku města (MŠ Frištenského, ZŠ Slabozraká, 
Poliklinika, Radnice, Městský klub a další), v ÚP se neprojeví, 
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� příprava infrastruktury pro nové plochy bydlení, v ÚP jsou vytvořeny územní 
předpoklady pro realizaci, 

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

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

� rekonstrukce Hotelu Záložna, v ÚP se neprojeví, 

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

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

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

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

Vyhodnocení vlivů řešení ÚP na životní prostředí (SEA) nebylo v zadání ÚP požadováno a není tudíž 
součástí Odůvodnění řešení ÚP Litovle. 
 

B.5 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

B.5.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní 
fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 
• Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních 

předpisů; 

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

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

Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh územního plánu, zpracovaný ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dle 
§ 58 tohoto zákona byla vymezena i hranice zastavěného území, a to způsobem, jakým ji interpretuje 
výklad poskytovaný MMR a jeho organizační složkou ÚÚR. 

Struktura zemědělského půdního fondu v území 

Struktura půdního fondu v řešeném území je podrobně analyzována v tabulce ZPF 1 a tabulce 
ZPF 2. Z nich vyplývá, že zemědělský půdní fond v Litovli zaujímá rozlohu 2 825 ha, což je 61% 
výměry města. 
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Z uvedených přehledů vyplývá, že ve většině katastrů výrazně převažuje zemědělský půdní fond nad 
ostatními druhy pozemků. Výjimkou jsou Nová Ves a Savín, kde převažují lesy, a do určité míry také 
Litovel a Unčovice, na jejichž území se díky zastoupení komplexu lužního lesa zastoupení ZPF 
pohybuje kolem 50 %. Zemědělská půda v řešeném území je převážně zorněna, zastoupení ostatních 
kultur je podstatně nižší. 

Největší rozloha zemědělské půdy se nachází v k. ú. Unčovice (642 ha) a Litovel (491 ha), což je dáno 
jejich celkově výrazně větší rozlohou oproti ostatním k. ú. 

Procentuální zastoupení zemědělské půdy je nejvyšší v Rozvadovicích (90 %), ve Vísce (83%), 
Chořelicích (88 %), Třech Dvorech (87 %), Chudobíně (86 %), Nasobůrkách a Myslechovicích (80%). 

V zastoupení jednotlivých druhů pozemků zemědělské půdy převládá orná půda – 53,3 % z celkové 
výměry území města (největší podíl – více než 80 % v Rozvadovicích, Chořelicích, Chudobíně a Třech 
Dvorech). Trvalé travní porosty pokrývají 3,9 % (největší podíl v Litovli a Vísce) a zahrady a sady – 
3,5 % území města (největší podíl v Litovli, Třech Dvorech a Nasobůrkách). 

Agronomická kvalita půd 

B.5.1.1.1 Základní údaje 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), definované vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR 
č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pětimístný kód BPEJ vyjadřuje: 

• 1. místo - Klimatický region. 

• 2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná 
půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky 
půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 

• 4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 

• 5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – 
V.) dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Podle klimatického regionu a hlavní půdní 
jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

B.5.1.1.2 Klimatické regiony 

Takřka celé řešené území leží v klimatickém regionu T3 - teplém, mírně vlhkém, v kódu BPEJ 
označeném číslicí 3. Pouze katastrální území Savín se nachází v klimatickém regionu MT2 – mírně 
teplém, mírně vlhkém, označeném číslicí 5. 

B.5.1.1.3 Hlavní půdní jednotky 

V řešeném území jsou zastoupeny tyto hlavní půdní jednotky: 

01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně 
těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem. V řešeném území se 
nacházejí pouze v jediné malé ploše v katastru Rozvadovic. 

02 - Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, převážně s příznivým 
vodním režimem. Nacházejí se ve velkých souvislých plochách v celé východní části  katastru 
Myslechovic a v jižních částech katastrů Chořelic, Rozvadovic a Unčovic. 

05 - Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě modální 
i karbonátové na spraších s mocnosti 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, středně těžké, 
převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním období. Nacházejí 
se v poměrně malých výměrách v katastru Chořelic, s přesahem do katastru Litovle. 

08 - Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, 
smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50%, 
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na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve 
vyšší sklonitosti. Nacházejí se na převážné výměře zemědělských půd v katastru Savína, na 
navazujících plochách v severní části katastrálního území Nová Ves, na severozápadním okraji 
Myslechovic, v nepatrné výměře na hranicích Chořelic a Rozvadovic. 

09 - Šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších, středně těžké, 
bezskeletovité, s příznivými vláhovými poměry. Nacházejí se v menších plochách v katastrech 
Myslechovic, Nasobůrek a Unčovic. 

10 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, 
bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší. Zaujímají převážnou plochu zemědělských 
půd v Chudobíně, velkou část katastru Myslechovic, západní a jižní okraj katastru Nasobůrek. 

13 - Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované, 
na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocnosti 
maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně 
skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období. Nacházejí se v katastru Litovle 
(převážně zastavěno) a v jihozápadní část Tří Dvorů (rovněž z velké části zastavěno). 

14 - Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách 
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně 
těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry. V řešeném území se nacházejí v jedné 
nepatrné lokalitě v severozápadní části katastru Litovle. 

15 - Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách s eolickou 
příměsí, středné těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s krátkodobým 
převlhčením. V řešeném území se nachází v nepatrné výměře na jižním okraji k. ú. Nová Ves 
s přechodem do katastru Myslechovic. 

21 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na 
lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech. V řešeném území se nachází roztroušeně 
v menších lokalitách v severní části katastru Unčovice. 

22 - Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína 
s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející. V řešeném území se nachází ve dvou 
menších lokalitách v severní části katastru Unčovice. 

26 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středné těžké, až středné 
skeletovité, s příznivými vláhovými poměry V řešeném území se nachází roztroušeně v malých 
lokalitách v severní části katastru Nová Ves, v západní části katastrálního území Myslechovice, 
v severozápadní části katastru Chudobín a v západní části Savína. 

37 -  Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných 
substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silné skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až 
středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách. 
V řešeném území se nachází roztroušeně v malých lokalitách v severní části katastru Nová Ves, 
v západní části Myslechovic, v severozápadní části katastru Savín a Chudobín. 

40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, 
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středné těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, 
vláhově závislé na klimatu a expozici. V řešeném území se nachází roztroušeně v malých 
lokalitách v  katastru Savín, Nová Ves, Chudobín. 

43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středné těžké, ve 
spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsi, se sklonem k převlhčení. V řešeném území se 
nachází v jedné menší lokalitě v severní části katastru Tři Dvory. 

46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně 
těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středné skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření. 
V řešeném území se nachází ve větší výměře v katastru Tři Dvory (cca 1/3 katastru), dále v menší 
lokalitě v jižní části katastru Nová Ves s přechodem do katastru Myslechovice. 

55 - Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černíce arenické i pararendziny arenické na lehkých 
nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné. V řešeném území se 
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nachází roztroušeně pouze ve dvou malých lokalitách v severní části katastru Unčovice v nivě 
Moravy. 

56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické; koluvizemě modální na 
nivních uloženinách, často s podložím teras, středné těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez 
skeletu, vláhově příznivé. V řešeném území se nachází ve velkých souvislých výměrách v nivě 
Moravy v katastrech Litovel, Nasobůrky, Chořelice, Rozvadovice, Unčovice. 

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé. V řešeném území se nachází ve velkých souvislých výměrách v nivě Moravy 
v katastrech Tři Dvory, Litovel, Víska, Nasobůrky, méně v Unčovicích. V nepatrné výměře 
v Chořelicích a Rozvadovicích. 

59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry 
nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu. V řešeném území se nachází v  nepatrné výměře 
v Unčovicích. 

64 - Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, 
jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středné těžké až 
velmi těžké, bez skeletu nebo slabé skeletovité.  V řešeném území se nachází v  nepatrné výměře 
v severní části katastru Tři Dvory. 

67 - Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí 
a rovinných celků, středné těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, 
zaplavované, těžko odvodnitelné. V řešeném území se nachází v  nepatrné výměře 
v severozápadním výběžku katastru Chudobín a v Savíně podél Savínského potoka. 

B.5.1.1.4 Třídy ochrany zemědělských půd 

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen výjimečně odnímatelné, a vzhledem 
k územnímu plánování jen výjimečně zastavitelné. 

Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a vzhledem 
k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. 

Do III. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně průměrnou produkční schopností v rámci 
příslušného klimatického regionu. 

Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny pozemky s převážně podprůměrnou kvalitou, s jen omezenou 
ochranou, využitelné pro výstavbu. 

Do V. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 

Kvalita půdy v řešeném území je převážně velmi vysoká. Nejcennější pozemky v daném klimatickém 
regionu, zařazené do I. a II. třídy ochrany, tj. půdy jen výjimečně odnímatelné ze ZPF, se nacházejí 
téměř v celém řešeném území. Jsou vázány na rovinaté pozemky nivních půd řeky Moravy, na 
černozemě na praších, na typické (černozemní) hnědozemě na spraších. Půdy s průměrnou produkční 
schopností, zařazené do III. třídy ochrany, se nacházejí ve větších plochách v katastru Tří Dvorů, 
v Litovli, kde jsou většinou součástí zastavěného území, v Savíně. Půdy v daném klimatickém regionu 
s převážně podprůměrnou produkční schopností, sloučené do IV. a V. třídy ochrany, dle metodických 
pokynů vhodné pro nezemědělské využití, se nacházejí v katastru Nová Ves, dále na svažitých 
pozemcích katastrálního území Savín, při západním okraji katastrů Chudobín a Myslechovice 
a v jednotlivých drobných lokalitách v severní části Unčovic. 

Investice do půdy 

V částech některých katastrálních území bylo v minulosti vybudováno odvodnění systematickou 
drenáží. Plochy stávajícího odvodnění jsou převzaty jako podklad z dokumentace Zemědělské 
vodohospodářské správy (bez podrobnějšího prověření jeho funkčnosti) a jsou znázorněny v  mapě 
vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL v měř. 1 : 5 000. Rozlohy odvodněných ploch v dotčených k. ú. jsou 
přibližně následující: 
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• Litovel  67,82 ha; 

• Myslechovice 8,80 ha; 

• Nasobůrky  16,30 ha; 

• Tři Dvory  11,87 ha; 

• Unčovice  22,40 ha; 

• Víska  44,58 ha. 

Odvodňovací detail je majetkem vlastníků pozemků, na kterých je detail realizován. 

Část navrhovaných lokalit výstavby zasahuje na odvodněné pozemky. Před započetím výstavby 
v těchto lokalitách bude nutné prověřit funkčnost odvodňovacího zařízení a upřesnit průběh 
odvodňovacího detailu, aby při jeho porušení nedošlo k podmáčení širšího okolí. 

Údaje o zemědělské prvovýrobě 

V současné době hospodaří v řešeném území několik subjektů. Hlavními subjekty jsou: 

• ZD Unčovice – hospodaří na pozemcích v katastrálních územích Unčovice, Litovel, Rozvadovice 
a na farmách v Rozvadovicích a v Unčovicích. 

• ZD Haňovice – hospodaří na pozemcích v katastrálních územích Nová Ves, Myslechovice, 
Chudobín, Víska, Litovel, Savín. V řešeném zemí nemá žádný areál živočišné výroby, v Chudobíně 
využívá mechanizační středisko. 

V řešeném území hospodaří i několik drobných soukromých rolníků (největším z nich je pan Havlíček 
z Vísky). 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda mimo zastavěná území obcí je z velké části tvořena ornou půdou, převážně 
sloučenou do velkých celků. Místy jsou významně zastoupeny i trvalé travní porosty (zejm. v údolní 
nivě Moravy severozápadně od Litovle, u Šargouna a u Březového). 

V území nebyly realizovány ani projektovány žádné komplexní pozemkové úpravy. 

Hydrologické poměry a jejich ovlivnění navrženým řešením. 

Celé území přísluší do povodí řeky Moravy. 

Hlavním tokem území je řeka Morava, protékající zde přibližně od západoseverozápadu 
k východojihovýchodu a rozvětvená do řady stabilně i občasně zvodněných ramen. V řešeném území 
se do ramen Moravy vlévají dva přítoky - Loučka a na hranici řešeného území Čerlinka. Říční síť dále 
doplňuje několik drobnějších toků v okrajových částech území (Hradečka, Savínský potok, Cholinka, 
Papcelka, Benkovský potok) a četné periodicky zvodněné kanály převážně umělého původu.  

Rozložení průtoků v tocích je v průběhu roku přirozeně rozkolísané. Obecně nejvíce vody odteče 
v jarních měsících, nejméně koncem léta a na podzim, kdy některé drobnější toky vysychají. Přirozený 
vodní režim toků je ovšem výrazně antropogenně pozměněn, nejvíce na Čerlince díky jímání 
podzemních vod v její pramenné oblasti. 

Stálé přirozené vodní nádrže nejsou v území zastoupeny, v luhu Moravy se však nachází množství 
periodických tůní v místech opuštěných nebo občasně průtočných ramen. Z umělých vodních nádrží 
jsou nejvýznamnější zatopený lom u Nové Vsi, dva rybníky v Litovli na předměstí, odkalovací nádrže 
cukrovaru a umělé jezero štěrkovny Náklo (jihovýchodně od Březového). 

Oběh podzemních vod je vzhledem k místním hydrogeologickým podmínkám vázán zejména na nivní 
a terasové štěrkopísky. 

Značný hydrogeologický význam území se promítá i v jeho začlenění do chráněné oblasti přirozené 
akumulace Kvartér řeky Moravy.  
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Nově navrhovaná zástavba zvýší procento zpevněných ploch. Aby bylo zabráněno nadměrnému 
odtoku dešťových vod z území, navrhuje územní plán minimální plošné zastoupení zeleně na rostlém 
terénu v návrhových plochách stavebních a plochách přestavby následovně: 

• plochy hromadného bydlení BH – 30 %; 

• plochy individuálního bydlení BI – 40 %; 

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

• plochy komerčních zařízení OK – 20%; 

• plochy pro tělovýchovu a sport OS – 20%; 

• plochy veřejných prostranství – 20% 

• plochy smíšené obytné SO – 30% 

• plochy výroby a skladování VP, VD, VZ – 20% 

Tam, kde není umožněn vsak dešťových vod do terénu v rámci stavebního pozemku, budou 
vyžadovány jiné způsoby retence. 

Erozní ohrožení 

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

Navrhované plochy pro zástavbu by neměly zvýšit postižení půd vodní erozí, pokud budou realizovány 
dle odpovídajících vodohospodářských předpisů. 

Opatření k zajištění ekologické stability 

K zajištění ekologické stability bylo do územního plánu začleněno vymezení územního systému 
ekologické stability (ÚSES).  

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

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

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

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

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

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

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

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 téhož 
zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Navržené řešení vychází z respektování zákona 334/1992 v platném znění (zejména § 4 a 5) 
a prováděcí vyhlášky č. 13/1994. 

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné 
a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních 
pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov 
a zařízení. 

Zemědělská půda zaujímá v řešeném území 61%, lesní půda a vodní plochy 27%. Zastavěné plochy 
zaujímají necelá 3% z celkového řešeného území, ostatní plochy 9%. Koeficient ekologické stability 
činí 0,61, což znamená, že krajina plně antropogenizovaná, tvořená převážně ekolabilními 
agrocenózami. 

Ostatní plochy v území, které zaujímají relativně velkou plochu, jsou dále členěny způsobem, který 
uvádí tabulka č. 3. 

Největší výměru z ostatních ploch zaujímají silnice a ostatní komunikace – celkem 180 ha, jiné plochy - 
70 ha - více jak polovina z nich v Litovli, manipulační plochy zaujímají celkem 70 ha v území, dobývací 
prostory 48 ha – z toho 40 ha v Unčovicích. 

Územní plán není schopen postihnout možné rekonstrukce jednotlivých budov a dostavby areálů, 
v rámci revitalizace dožilých areálů je navrženo pouze nové využití areálu bývalých vysílačů 
severozápadně Litovle včetně rozšíření areálu o plochu pro fotovoltaickou elektrárnu a to na základě 
požadavku konkrétního investora. Ve městě se nevyskytují tzv. brownfieldy, tj. opuštěné průmyslové 
areály, veškeré areály průmyslové výroby jsou za účelem výroby využívány a postupně 
rekonstruovány. Nová průmyslová zóna Nasobůrky je téměř obsazena, vyčerpáno je cca 80% ploch. 
Důvodem nevyčerpání 20% ploch není nezájem ze strany investorů, ale požadavek města na umístění 
výroby s vyšším počtem pracovních míst (vyloučena je logistika). 

Územní plán v maximální míře navrhuje zastavění doposud nezastavěných pozemků v zastavěném 
území města a místních částí, respektuje požadavek kompaktnosti sídel. 

Návrhové plochy jsou situovány tak, aby co nejméně narušovaly organizaci zemědělského půdního 
fondu a síť zemědělských účelových komunikací. 

B.5.1.1.5 Vazby na zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Území města Litovle je součástí rozvojové oblasti regionálního významu RO 4 Uničov - Litovel, 
vymezenou v Politice územního rozvoje ČR a upřesněnou v ZÚR  Olomouckého kraje. 

Na rozvojové oblasti je třeba dle těchto dokumentů pohlížet jako na území s preferovanou koncentrací 
antropogenních aktivit, vytvářejících hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje území. 
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury s efektivní dělbou funkcí v území. 

Dále leží Litovel na rozvojové ose OS 9 mezinárodního významu Hradec Králové - Pardubice – 
Olomouc, základem rozvojové osy je stávající vedení I. a III. tranzitního železničního koridoru, 
plánované ucelení rychlostní silnice R35 v úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí s návazností na již 
existující trasu R35 do Olomouce, čímž vznikne (včetně dálnice D11) druhé kapacitní západovýchodní 
silniční propojení v ČR s předpokládaným dopadem na rozvoj v přilehlém územním pásu (plochy pro 
výrobu, plochy pro bydlení). 

V rozvojových oblastech se očekává přírůstek obyvatel (v současnosti je v Litovli cca 10 010 obyv.), 
dle schváleného zadání je návrhový počet obyvatel k roku 2015 stanoven na 11 250 pro 
celé správní území města. 

Citace ze ZÚR: 

V rozvojových oblastech se očekává vstřícný přístup dotčených orgánů při řešení umístění nových 
podnikatelských aktivit nadmístního významu, což je podmíněno těmito vstřícnými kroky investorů 
a obcí: 



Územní plán Litovel Odůvodnění řešení ÚP 
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1. Poskytnutí průkazu, že záměr nelze realizovat v obdobných lokalitách s nižší třídou 
ochrany. 

Plošně největší je v územním plánu zábor ZPF pro průmyslovou výrobu. 

Kapacitní plochy pro průmyslovou výrobu vyžadují určitou rozlohu a plochý reliéf, terén vhodný pro 
zakládání objemných staveb musí být situovány ve vazbě na dopravní tahy, v Litovli je nová 
průmyslová zóna situována do území mezi rychlostní komunikaci R 35 a přeložku silnic II/449 a II/635 
i když se jedná o ZPF I. třídy ochrany. Plochy musí být málo sklonité a zavlečkovatelné a musí 
respektovat skutečnost, že převážná část města se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví – nesmí 
území CHKO narušovat. Vzhledem k tomu, že stávající průmyslová zóna v Nasobůrkách je již téměř 
zastavěna, znamenalo by nezajištění dalších ploch pro výrobu ekonomickou stagnaci města. 

V konceptu ÚP města byla průmyslová zóna variantně situována v lokalitě Trávníky (za sily), v této 
lokalitě je část ZPF alespoň II. třídy ochrany, situování nebylo přijatelné z hlediska přímé návaznosti 
na území CHKO Litovelské Pomoraví. 

2. Přednostně budou nové záměry umisťovány do proluk v návaznosti na zastavěná 
území. 

Územní plán řeší rozvoj území zásadně ve vazbě na stávající zastavěné plochy a to tak, aby byly 
doplněny nezastavěné enklávy. Dále jsou využívány plochy, které jsou budoucími dopravními trasami 
odděleny od souvislých, velkoplošně obhospodařovaných ploch ZPF. ÚP sleduje pokud možno 
kompaktní tvar městské zástavby. 

3. preferovat lokalizaci v nevyužitých plochách - brownfields  

Ve městě se nevyskytují tzv. brownfieldy, tj. opuštěné průmyslové areály bez využití pro výrobní 
aktivity. 

Územní plán navrhuje v Litovli lokality záboru zemědělské půdy pro: 

- bydlení v rodinných domech (BI) a bytových domech (BH) 
- plochy smíšené obytné (SO) 
- občanské vybavení (OV, OK, OH) 
- sport a rekreaci (OS) 
- výrobu a skladování (VD, VP, VZ) 
- technickou infrastrukturu (TE) 
- dopravní infrastrukturu (DS) 
- plochy systému sídelní zeleně (ZP, ZX) 
- plochy vodní (WT) 
- plochy vodohospodářské (WP) 
- plochy těžby (VT) 

Vedeni snahou o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, situovali autoři 
návrhu lokality záboru ZPF v maximální možné míře v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. 

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

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

Územní plán navrhuje ve správním území Litovle ke změně funkčního využití celkem 249,14 ha 
pozemků, z toho 221,25 ha pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu, a to 211,83 ha pro 
stavební funkce a 23,45 ha pro zeleň. 



Zábor ZPF v navržených plochách změn
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B1 Litovel BI individuální bydlení v RD 1,18 orná, zahrada 3.13.00 (III) 1,18 1,18 1,18

B2 Litovel BI individuální bydlení v RD 1,02 orná, zahrada 3.13.00 (III) 1,02 1,02 1,02

B3 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,35

orná, zahrada, 

N 3.13.00 (III) 0,23 0,23 0,23

B4 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,54 orná 3.13.00 (III) 0,54 0,54 0,54

B5 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,85 orná, zahrada 3.13.00 (III) 0,85 0,85 0,85

B5.a Litovel BI individuální bydlení v RD 0,19 orná 3.13.00 (III) 0,19 0,19 0,19

B6 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,12 N

B7 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,30 N

B8 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,34 TTP, N 3.13.00 (III) 0,22 0,22 0,20 0,02

B9 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,93 orná, N 3.13.00 (III) 0,86 0,86 0,86

B10 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,30 zahrada 3.13.00 (III) 0,30 0,30 0,30

B11 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,14 zahrada 3.13.00 (III) 0,14 0,14 0,14

B12 Litovel BI individuální bydlení v RD 2,42

orná, zahrada, 

TTP, N 3.13.00 (III) 2,39 2,39 0,16 2,23

B13 Litovel BI individuální bydlení v RD 1,23

orná, zahrada, 

TTP, N 3.13.00 (III) 1,04 1,04 1,04

B14 Litovel BI individuální bydlení v RD 1,45

orná, zahrada, 

TTP, N 3.13.00 (III) 1,39 1,39 1,39

B15 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,67 orná, zahrada 3.13.00 (III) 0,67 0,67 0,67

B16 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,67

orná, zahrada, 

TTP, N 3.13.00 (III) 0,66 0,66 0,66

B17 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,84 zahrada, N 3.13.00 (III) 0,30 0,30 0,30

B19 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,92 zahrada 3.58.00 (II) 0,92 0,92 0,92

B20 Litovel BI individuální bydlení v RD 0,41 zahrada, N 3.58.00 (II) 0,36 0,36 0,36

B20.a Litovel BI individuální bydlení v RD 0,27 zahrada, N 3.58.00 (II) 0,23 0,23 0,23

B20.b Litovel BI individuální bydlení v RD 0,16 zahrada, N 3.58.00 (II) 0,16 0,16 0,16

B21 Litovel BI individuální bydlení v RD 1,07 orná, zahrada 3.56.00 (I) 1,07 1,07 0,78 0,29

B22 Chořelice BI individuální bydlení v RD 1,84 orná 3.56.00 (I) 1,84 1,84 1,84

B23 Chořelice BI individuální bydlení v RD 1,15 zahrada 3.56.00 (I) 1,15 1,15 1,15

B23.a Chořelice BI individuální bydlení v RD 0,65 orná 3.56.00 (I) 0,65 0,65 0,02 0,63

B26 Chořelice BI individuální bydlení v RD 0,54 orná, zahrada 3.56.00 (I) 0,54 0,54 0,54

B27 Chořelice BI individuální bydlení v RD 0,13 zahrada 3.56.00 (I) 0,13 0,13 0,13

B28 Chořelice BI individuální bydlení v RD 0,10 zahrada 3.56.00 (I) 0,10 0,10 0,10
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B29 Nasobůrky BI individuální bydlení v RD 0,20 orná 3.56.00 (I) 0,20 0,20 0,20

B30 Nasobůrky BI individuální bydlení v RD 0,39 orná 3.09.00 (I) 0,39 0,39 0,39

3.56.00 (I)

B31 Nasobůrky BI individuální bydlení v RD 0,37 orná 3.56.00 (I) 0,37 0,37 0,37

B33 Nasobůrky BI individuální bydlení v RD 1,77 orná, N 3.02.00 (I) 1,76 1,76 0,02 1,74

3.56.00 (I)

B34 Nasobůrky BI individuální bydlení v RD 0,63 orná, zahrada 3.02.00 (I) 0,63 0,63 0,63

B35 Víska u Litovle BI individuální bydlení v RD 1,58 orná, zahrada 3.58.00 (II) 1,58 1,58 0,10 1,48

B36 Víska u Litovle BI individuální bydlení v RD 0,46 orná 3.58.00 (II) 0,46 0,46 0,46 0,05

B37 Tři Dvory BI individuální bydlení v RD 0,25 orná 3.58.00 (II) 0,25 0,25 0,25 0,25

B38 Tři Dvory BI individuální bydlení v RD 0,19 orná 3.13.00 (III) 0,19 0,18 0,01 0,19

3.58.00 (II)

B39 Tři Dvory BI individuální bydlení v RD 0,22 orná 3.58.00 (II) 0,22 0,22 0,22

B40 Tři Dvory BI individuální bydlení v RD 0,22 orná 3.13.00 (III) 0,22 0,22 0,22

B41 Tři Dvory BI individuální bydlení v RD 1,75 orná, zahrada 3.13.00 (III) 1,75 1,75 1,75

B42 Tři Dvory BI individuální bydlení v RD 0,85 orná, zahrada 3.13.00 (III) 0,85 0,18 0,67 0,10 0,75

3.58.00 (II)

B43 Tři Dvory BI individuální bydlení v RD 0,60 orná 3.13.00 (III) 0,60 0,01 0,59 0,60

3.58.00 (II)

B44 Tři Dvory BI individuální bydlení v RD 0,89 orná, zahrada 3.13.00 (III) 0,89 0,89 0,89

B45 Rozvadovice BI individuální bydlení v RD 0,35 sad 3.56.00 (I) 0,35 0,35 0,35

B46 Rozvadovice BI individuální bydlení v RD 0,16 orná 3.56.00 (I) 0,16 0,16 0,16

B47 Rozvadovice BI individuální bydlení v RD 0,37 orná 3.56.00 (I) 0,37 0,37 0,37

B48 Rozvadovice BI individuální bydlení v RD 1,51 orná 3.56.00 (I) 1,51 1,51 1,51

B49 Rozvadovice BI individuální bydlení v RD 0,53 zahrada, sad 3.56.00 (I) 0,53 0,53 0,53

B50 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,43 TTP 3.56.00 (I) 0,43 0,43 0,43

3.58.00 (II)

B51 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,79 orná 3.56.00 (I) 0,79 0,79 0,79

B52 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,39 orná, zahrada 3.56.00 (I) 0,39 0,39 0,13 0,27

B53 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,17 TTP, N 3.56.00 (I) 0,08 0,08 0,08

B54 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,41 orná 3.56.00 (I) 0,41 0,41 0,41

B55 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,20 orná, zahrada 3.56.00 (I) 0,20 0,20 0,20

B55.a Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,36 orná 3.56.00 (I) 0,36 0,36 0,36

B56 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,29 zahrada 3.02.00 (I) 0,29 0,29 0,29

B57 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,14 orná 3.02.00 (I) 0,14 0,14 0,14

B58 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,20 zahrada 3.02.00 (I) 0,20 0,20 0,20

B59 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,18

orná, zahrada, 

N 3.02.00 (I) 0,11 0,11 0,11

3.58.00 (II)

B60 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,23 zahrada 3.58.00 (II) 0,23 0,23 0,23

B61 Unčovice BI individuální bydlení v RD 0,08 zahrada 3.58.00 (II) 0,08 0,08 0,08
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B62 Chudobín BI individuální bydlení v RD 1,41 orná 3.10.00 (I) 1,41 1,41 0,05 1,36

B63 Chudobín BI individuální bydlení v RD 2,36 orná 3.10.00 (I) 2,36 2,36 2,36

B64 Chudobín BI individuální bydlení v RD 0,07 orná 3.10.00 (I) 0,07 0,07 0,07

B65 Chudobín BI individuální bydlení v RD 0,20 zahrada 3.10.00 (I) 0,20 0,20 0,20

B66 Nová Ves BI individuální bydlení v RD 0,64 orná 3.08.40 (IV) 0,64 0,64 0,64

3.40.67 (V)

B67 Nová Ves BI individuální bydlení v RD 0,12 orná 3.40.67 (V) 0,12 0,03 0,09 0,12

3.58.00 (II)

B68 Myslechovice BI individuální bydlení v RD 1,22 orná 3.10.00 (I) 1,22 1,22 1,22

B69 Myslechovice BI individuální bydlení v RD 0,32

orná, zahrada, 

sad 3.10.00 (I) 0,32 0,32 0,32

B70 Myslechovice BI individuální bydlení v RD 0,12 orná 3.10.00 (I) 0,12 0,12 0,12

B71 Myslechovice BI individuální bydlení v RD 0,12 orná 3.02.00 (I) 0,12 0,12 0,12

B72 Myslechovice BI individuální bydlení v RD 0,18 orná, zahrada 3.02.00 (I) 0,18 0,18 0,18

B74 Myslechovice BI individuální bydlení v RD 0,10 N

B75 Myslechovice BI individuální bydlení v RD 1,36 orná 3.02.00 (I) 1,36 1,36 1,36

B76 Savín BI individuální bydlení v RD 0,10 orná 5.08.50 (III) 0,10 0,10 0,10

B77 Savín BI individuální bydlení v RD 0,35 zahrada 5.08.50 (III) 0,35 0,35 0,35

5.40.77 (V)

B78 Savín BI individuální bydlení v RD 0,18 orná 5.26.11 (II) 0,18 0,03 0,15 0,18

5.26.51 (IV)

B79 Savín BI individuální bydlení v RD 0,21 orná 5.26.11 (II) 0,21 0,21 0,21

B80 Savín BI individuální bydlení v RD 0,33 orná, 5.26.11 (II) 0,33 0,33 0,33 0,32

B81 Litovel BH hromadné bydlení v BD 0,81 orná, 3.56.00 (I) 0,81 0,81 0,81

3.58.00 (II)

B82 Litovel BH hromadné bydlení v BD 0,26 TTP, N 3.13.00 (III) 0,22 0,22 0,20 0,02

B83 Litovel BH hromadné bydlení v BD 2,52 orná, 3.56.00 (I) 2,52 2,52 2,52

B84 Litovel BH hromadné bydlení v BD 1,19 orná, N 3.56.00 (I) 1,14 1,14 1,14

B85 Unčovice BH hromadné bydlení v BD 0,55 TTP, N 3.02.00 (I) 0,18 0,18 0,18

S1 Litovel SO smíšené plochy obytné 0,86 N

S2 Litovel SO smíšené plochy obytné 2,07

orná, zahrada, 

TTP, N 3.58.00 (II) 2,06 2,06 2,06

S3 Litovel SO smíšené plochy obytné 1,12

orná, zahrada, 

TTP, N 3.13.00 (III) 1,07 1,07 1,07

S4 Litovel SO smíšené plochy obytné 0,15 zahrada, N 3.58.00 (II) 0,03 0,03 0,03

S5 Litovel SO smíšené plochy obytné 0,34 zahrada, N 3.58.00 (II) 0,08 0,08 0,08

S6 Litovel SO smíšené plochy obytné 0,10 zahrada 3.58.00 (II) 0,10 0,10 0,10

S7 Litovel SO smíšené plochy obytné 0,19 zahrada, N 3.58.00 (II) 0,12 0,12 0,12

S8 Litovel SO smíšené plochy obytné 1,12

orná, zahrada, 

TTP, N 3.56.00 (I) 1,02 1,02 1,02

3.58.00 (II)
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S9 Litovel SO smíšené plochy obytné 2,21

orná, zahrada, 

N 3.02.00 (I) 2,20 2,20 0,35 1,85

3.56.00 (I)

S10 Litovel SO smíšené plochy obytné 5,37 orná, N 3.56.00 (I) 5,37 5,37 5,37

S11 Litovel SO smíšené plochy obytné 2,04 orná 3.56.00 (I) 2,04 2,04 2,04

S12 Chořelice SO smíšené plochy obytné 0,08 zahrada 3.56.00 (I) 0,08 0,08 0,08

S13 Nasobůrky SO smíšené plochy obytné 2,71 orná, zahrada 3.56.00 (I) 2,71 2,71 2,71

S14 Nasobůrky SO smíšené plochy obytné 3,01 orná, N 3.56.00 (I) 2,58 2,58 2,58

S15 Rozvadovice SO smíšené plochy obytné 0,32 zahrada, N 3.02.00 (I) 0,14 0,14 0,14

S16 Rozvadovice SO smíšené plochy obytné 0,13 zahrada 3.02.00 (I) 0,13 0,13 0,13

S17 Rozvadovice SO smíšené plochy obytné 0,30 orná 3.02.00 (I) 0,30 0,30 0,30

S18 Rozvadovice SO smíšené plochy obytné 0,45 orná 3.02.00 (I) 0,45 0,45 0,45

3.56.00 (I)

S19 Myslechovice SO smíšené plochy obytné 0,77 N

V1 Litovel VP výroba a skladování - průmyslová výroba 1,35 orná 3.13.00 (III) 1,35 1,32 0,03 1,35

3.56.00 (I)

V2 Litovel VP výroba a skladování - průmyslová výroba 1,12 orná 3.56.00 (I) 1,12 1,12 1,12

V4 Litovel ZX plochy zeleně ostatní a specifické 0,98 orná 3.56.00 (I) 0,98 0,98 0,98

V5 Litovel VP výroba a skladování - průmyslová výroba 3,35 orná 3.02.00 (I) 3,35 3,35 3,35 3,35

3.56.00 (I)

V6 Litovel VP výroba a skladování - průmyslová výroba 13,82 orná, N 3.02.00 (I) 13,69 13,69 13,69 4,12

3.56.00 (I)

V7 Litovel VD výroba a skladování - drobná výroba 0,42 orná, zahrada 3.56.00 (I) 0,42 0,42 0,42

V8 Litovel VD výroba a skladování - drobná výroba 0,24 orná 3.56.00 (I) 0,24 0,24 0,24

V9 Chořelice VP výroba a skladování - průmyslová výroba 0,43 orná, N 3.56.00 (I) 0,36 0,36 0,36

V10 Nasobůrky VD výroba a skladování - drobná výroba 3,28 orná, N 3.56.00 (I) 3,23 3,23 3,23

V11 Nasobůrky VD výroba a skladování - drobná výroba 0,43 orná 3.56.00 (I) 0,43 0,43 0,43

V12 Nasobůrky VP výroba a skladování - průmyslová výroba 9,31 orná 3.02.00 (I) 9,31 9,31 9,31 4,70

3.10.00 (I)

V13 Tři Dvory VD výroba a skladování - drobná výroba 9,23 orná, N 3.46.00 (III) 8,98 8,98 8,98

3.46.02 (III)

V14 Unčovice VD výroba a skladování - drobná výroba 7,24 orná 3.02.00 (I) 7,24 7,24 7,24

V15 Unčovice VD výroba a skladování - drobná výroba 2,43 orná 3.02.00 (I) 2,43 2,43 2,43

V16 Unčovice VD výroba a skladování - drobná výroba 0,60 orná 3.02.00 (I) 0,60 0,60 0,60

VZ1 Unčovice VZ výroba a skladování - zemědělská výroba 3,20 orná 3.58.00 (II) 3,20 3,20 3,20

O1 Litovel OK občanská vybavenost - komerční 0,09 N

O2 Litovel OK občanská vybavenost - komerční 0,09 TTP, N 3.58.00 (II) 0,07 0,07 0,07

O3 Litovel OK občanská vybavenost - komerční 0,69 N

O4 Litovel OK občanská vybavenost - komerční 0,32 zahrada, N 3.58.00 (II) 0,13 0,13 0,13

O5 Litovel OV občanská vybavenost - veřejná 2,57 orná, TTP, 3.56.00 (I) 2,57 2,57 2,57

O6 Litovel OK občanská vybavenost - komerční 0,13 zahrada, N 3.56.00 (I) 0,12 0,12 0,12

O7 Litovel OK, OV občanská vybavenost - komerční, veřejná 2,98 orná, N 3.56.00 (I) 2,52 2,52 2,52
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S(O8) Chořelice SO smíšené plochy obytné 1,10

orná, zahrada, 

N 3.56.00 (I) 1,08 1,08 1,08

O9 Tři Dvory OK občanská vybavenost - komerční 0,47 orná, 3.58.00 (II) 0,47 0,47 0,47

O10 Chudobín OH občanská vybavenost - hřbitov 0,06 TTP, N 3.10.00 (I) 0,03 0,03 0,03

O11 Chudobín OK občanská vybavenost - komerční 0,09 TTP, N 3.10.00 (I) 0,05 0,05 0,05

O12 Nová Ves OK občanská vybavenost - komerční 0,00 N

OS1 Litovel OS sport a rekreace 0,06 orná, 3.56.00 (I) 0,15 0,15 0,15

OS2 Litovel OS sport a rekreace 0,37 orná, 3.13.00 (III) 0,37 0,37 0,37

OS4 Litovel OS sport a rekreace 1,22 TTP, 3.58.00 (II) 1,22 1,22 1,22

OS5 Litovel OS sport a rekreace 3,02 orná, N 3.58.00 (II) 0,05 0,05 0,05

OS6 Litovel OS sport a rekreace 0,48 zahrada, TTP, 3.58.00 (II) 0,48 0,48 0,48

OS7 Litovel OS sport a rekreace 1,17 orná, TTP, 3.56.00 (I) 1,17 1,17 1,17

OS8 Unčovice OS sport a rekreace 0,57 sad 3.02.00 (I) 0,57 0,57 0,57

OS9 Chudobín OS sport a rekreace 0,76 zahrada, TTP, N 3.02.00 (I) 0,63 0,63 0,63

3.02.10 (II)

OS10 Nová Ves OS sport a rekreace 2,27 N

B(OS11) Myslechovice BI individuální bydlení v RD 0,94

orná, zahrada, 

TTP, 3.02.00 (I) 0,94 0,94 0,94

T1 Litovel TE technická vybavenost 5,07 N

T2 Litovel TE technická vybavenost 1,83 N

D1 Litovel DS plochy dopravy 0,05 zahrada, 3.58.00 (II) 0,05 0,05 0,05

D2 Litovel DS plochy dopravy 0,23 N

D3 Litovel DS plochy dopravy 0,12 zahrada, N 3.58.00 (II) 0,05 0,05 0,05

D4 Litovel DS plochy dopravy 0,07 N

D5 Litovel DS plochy dopravy 0,12 zahrada 3.58.00 (II) 0,12 0,12 0,12

D6 Litovel DS plochy dopravy 0,05 zahrada 3.58.00 (II) 0,05 0,05 0,05

D8 Litovel DS plochy dopravy 0,10 TTP 3.13.00 (III) 0,10 0,10 0,10

D10 Litovel DS plochy dopravy 0,01 N

D11 Litovel DS plochy dopravy 0,11 N

D12 Litovel DS plochy dopravy 0,36 orná, N 3.56.00 (I) 0,05 0,05 0,05

D13 Litovel DS plochy dopravy 0,70 orná 3.56.00 (I) 0,70 0,70 0,70

D14 Tři Dvory DS plochy dopravy 0,34 orná 3.58.00 (II) 0,34 0,34 0,34 0,36

D15 Tři Dvory DS plochy dopravy 0,03 orná 3.58.00 (II) 0,03 0,03 0,03

D16 Unčovice DS plochy dopravy 2,41 orná 3.02.00 (I) 2,41 2,41 2,41

D17 Unčovice DS plochy dopravy 1,36 orná 3.02.00 (I) 1,36 1,36 1,36

D18 Unčovice DS plochy dopravy 1,11 orná 3.02.00 (I) 1,11 1,11 1,11

D19 Unčovice DS plochy dopravy 1,45 orná 3.02.00 (I) 1,45 1,45 1,45

D20 Unčovice DS plochy dopravy 0,52 orná 3.02.00 (I) 0,52 0,52 0,52

D21 Nová Ves DS plochy dopravy 0,03 TTP 3.58.00 (II) 0,03 0,03 0,03

D22 Nová Ves DS plochy dopravy 0,61 N

D23 Myslechovice DS plochy dopravy 0,11 orná 3.02.00 (I) 0,11 0,11 0,11

D24 Savín DS plochy dopravy 0,55 orná 5.26.04 (IV) 0,55 0,55 0,55

5.26.54 (V)

5.37.16 (V)
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D25 Nasobůrky DS plochy dopravy 0,35 orná

3.09.00 (I)

3.56.00 (I) 0,35 0,35 0,35

Z1 Litovel ZP sídelní zeleň - parková 0,46 zahrada, N 3.58.00 (II) 0,41 0,41 0,41

Z2 Litovel ZX sídelní zeleň - ostatní a specifická 1,00 orná 3.13.00 (III) 1,00 1,00 1,00

D (Z3) Litovel DS plochy dopravy 0,21 N

Z4 Litovel ZP sídelní zeleň - parková 1,80

orná, zahrada, 

TTP, N 3.13.00 (III) 1,58 1,58 0,07 1,52

Z5 Litovel ZP sídelní zeleň - parková 0,10 zahrada 3.13.00 (III) 0,10 0,10 0,10

Z6 Litovel ZP sídelní zeleň - parková 0,33

orná, zahrada, 

N 3.58.00 (II) 0,32 0,32 0,32

Z7 Litovel ZP sídelní zeleň - parková 0,13 orná, N 3.58.00 (II) 0,12 0,12 0,12

Z8 Litovel ZP sídelní zeleň - parková 0,24 N

Z9 Litovel ZP sídelní zeleň - parková 0,04 N

Z10 Chořelice ZP sídelní zeleň - parková 4,39 orná 3.56.00 (I) 4,39 4,39 4,39

Z12 Chořelice ZP sídelní zeleň - parková 0,98 orná, N 3.56.00 (I) 0,08 0,08 0,08

Z13 Chořelice ZX sídelní zeleň - ostatní a specifická 0,93 orná 3.56.00 (I) 0,93 0,93 0,93

Z14 Chořelice ZP sídelní zeleň - parková 0,24 orná, TTP, 3.56.00 (I) 0,24 0,24 0,24

Z15 Chořelice ZP sídelní zeleň - parková 0,41 orná, TTP, 3.56.00 (I) 0,41 0,41 0,41

Z16 Chořelice ZX sídelní zeleň - ostatní a specifická 0,98 orná 3.56.00 (I) 0,98 0,98 0,98

Z18 Tři Dvory ZX sídelní zeleň - ostatní a specifická 0,55 zahrada 3.46.00 (III) 0,55 0,15 0,40 0,13 0,42

3.58.00 (II)

Z19 Tři Dvory ZP sídelní zeleň - parková 0,26 orná 3.13.00 (III) 0,26 0,26 0,26

Z20 Unčovice ZX sídelní zeleň - ostatní a specifická 0,48 orná 3.02.00 (I) 0,48 0,48 0,48

Z21 Unčovice ZX sídelní zeleň - ostatní a specifická 1,21 orná 3.02.00 (I) 1,21 1,21 1,21

Z22 Unčovice ZX sídelní zeleň - ostatní a specifická 0,09 sad 3.02.00 (I) 0,09 0,09 0,09

Z23 Unčovice ZP sídelní zeleň - parková 1,11 orná, N 3.02.00 (I) 0,55 0,55 0,55

WT1 Chořelice WT plochy vodní 0,17 N (les)

WT2 Litovel, Nasobůrky WT plochy vodní 0,56

orná, zahrada, 

N 3.56.00 (I) 0,46 0,46 0,46

WT3 Nasobůrky WT plochy vodní 0,10 N

WT4 Savín WT plochy vodní 2,58 TTP, N 5.08.10 (II) 2,40 0,44 1,96 2,40

5.67.01 (V)

WP1 Chudobín WP plochy vodohospodářské 1,08 orná 3.10.00 (I) 1,08 1,08 1,08

VT1 Unčovice VT těžba 0,96 orná 3.58.00 (II) 0,96 0,96 0,96

3.58.00 (II) 3,79 3,38 3,79

3.22.12 (IV) 0,41VT2 těžba 3,79 ornáVTUnčovice
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Chořelice liniové plochy dopravy 3,17

orná, zahrada, 

TTP, N 3.56.00 (I) 3,11 3,11 0,40 2,71

Chudobín liniové plochy dopravy 0,48

orná, zahrada, 

N 3.02.00 (I) 0,46 0,46 0,12 0,34

3.10.00 (I)

Litovel liniové plochy dopravy 14,70

orná, zahrada, 

TTP, N 3.13.00 (III) 13,91 10,39 3,52 1,53 12,38 1,81

3.56.00 (I)

3.58.00 (II)

Myslechovice liniové plochy dopravy 0,09 orná 3.10.10 (II) 0,09 0,09 0,09

Nasobůrky liniové plochy dopravy 0,59

orná, zahrada, 

N 3.56.00 (I) 0,58 0,58 0,58

Savín liniové plochy dopravy 0,05 N

Tři Dvory liniové plochy dopravy 0,24 orná, zahrada 3.13.00 (III) 0,24 0,24 0,06 0,18

Víska u Litovle liniové plochy dopravy 0,24 orná 3.58.00 (II) 0,24 0,24 0,24

Chořelice ZP, ZX liniové plochy sídelní zeleně 1,30

orná, zahrada, 

N 3.56.00 (I) 1,25 1,25 0,15 1,10

Litovel ZP, ZX liniové plochy sídelní zeleně 6,94

orná, zahrada, 

TTP, N 3.02.00 (I) 5,69 5,05 0,64 1,01 4,68

3.13.00 (III)

3.56.00 (I)

3.58.00 (II)

Myslechovice ZP, ZX liniové plochy sídelní zeleně 0,25 orná, N 3.02.00 (I) 0,18 0,18 0,18

Nasobůrky ZP, ZX liniové plochy sídelní zeleně 0,65

orná, zahrada, 

N 3.56.00 (I) 0,59 0,59 0,59

Tři Dvory ZP, ZX liniové plochy sídelní zeleně 0,25 orná 3.58.00 (II) 0,25 0,25 0,25

Chořelice WP linové vodohospodářské plochy 0,48 orná, TTP 3.56.00 (I) 0,48 0,48 0,04 0,44

Litovel WP linové vodohospodářské plochy 7,71

orná, zahrada, 

sad, TTP, N 3.13.00 (III) 6,94 6,89 0,05 0,54 6,40

3.56.00 (I)

3.58.00 (II)

Nasobůrky WP linové vodohospodářské plochy 0,66 orná, N 3.58.00 (II) 0,59 0,59 0,59

Unčovice WP linové vodohospodářské plochy 0,34 orná 3.56.00 (I) 0,34 0,12 0,22 0,34

3.21.12 (V)

Víska u Litovle WP linové vodohospodářské plochy 1,04

orná, zahrada, 

TTP 3.58.00 (II) 1,04 1,04 1,04

Celkem 234,96 208,08 168,96 39,13 18,90 189,19 14,96



Územní plán Litovel Odůvodnění řešení ÚP 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 60 

 

navržené rozvojové 
stavební plochy z toho zábor ZPF z toho zábor ZPF 

v I. a II. třídě ochrany 

z toho zábor ZPF 
ve III. – V. třídě 

ochrany 

ha % ha % ha % ha % 

221,85 100 197,65 89 162,54 82 35,11 18 

 

navržené rozvojové 
plochy pro zeleň z toho zábor ZPF z toho zábor ZPF 

v I. a II. třídě ochrany 

z toho zábor ZPF 
ve III. – V. třídě 

ochrany 

ha % ha % ha % ha % 

27,29 100 23,60 86 20,04 85 3,56 15 

 

Jednotlivé plochy záboru pro stavební funkce i plochy městské zeleně jsou popsány v tabulce bilancí, 
liniové plochy dopravy, zeleně a vodohospodářských staveb, jejichž samostatné značení by bylo 
nepřehledné a zavádějící, jsou uváděny v celkové sumě za jednotlivé katastry. 

Samostatně je bilancováno potenciální dotčení zemědělské půdy pro realizaci prvků ÚSES. Celkem je 
ve správním území Litovle navrhován ÚSES na 1 163,30 ha pozemků, z nichž 268,01 ha náleží 
zemědělskému půdnímu fondu, a to 248,45 ha v první a druhé třídě ochrany a 19,56 ha ve třídách 
nižších.  

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému 
ekologické stability podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, se dle § 59 odst. 3 téhož zákona nevztahují ustanovení o ochraně ZPF dle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění. 

Tab. ZPF 3 - Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v řešeném území 
dotčených navrhovaným řešením 

BPEJ 
Třída ochrany 
zemědělské 

půdy 
BPEJ 

Třída ochrany 
zemědělské 

půdy 
BPEJ 

Třída ochrany 
zemědělské 

půdy 
3.02.00 I 3.22.12 IV 5.08.10 II 
3.02.10 I 3.40.67 V 5.08.50 III 
3.08.40 IV 3.46.00 III 5.26.04 IV 
3.08.50 III 3.46.02 III 5.26.11 II 
3.09.00 I 3.55.00 IV 5.26.51 IV 
3.10.00 I 3.56.00 I 5.26.54 V 
3.10.10 II 3.58.00 II 5.37.16 V 
3.13.00 III 3.59.00 III 5.37.56 V 
3.14.00 II 3.64.01 IV 5.40.77 V 
3.21.12 V 3.67.16 V 5.67.01 V 

Popis lokalit předpokládaného záboru ZPF 

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



Územní plán Litovel Odůvodnění řešení ÚP 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 61 

 Litovel 

Zábor zemědělského půdního fondu je z urbanistických důvodů soustředěn zejména do severní až 
severovýchodní a dále jižní části města. Zatím co v severovýchodní části města se jedná převážně 
o zábor ZPF pro bydlení ve vazbě na stávající zástavbu v lokalitách Novosady a Pavlínka, v jižní části 
města ve vazbě na přeložku silnice II/635 převažují plochy pro výrobu a plochy smíšené obytné. 

Lze konstatovat, že město jiné možnosti rozvoje, než severním a jižním směrem (omezeně východním 
směrem) v podstatě nemá, neboť západně i východně zastavěného území je výrazně limitováno 
přírodními podmínkami a chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. 

Na severu v lokalitě Novosady je navržena vedle ploch určených pro hromadné bydlení plocha smíšená 
obytná a plochy pro individuální výstavbu rodinných domů. Jedná se o zábory, označené v tabulce 
záborů B1 – B5, případně S2. Plocha smíšená je sice na ZPF II. třídy ochrany, plochy pro výstavbu RD 
ale již do chráněných ploch nezasahují. 

Plochy výroby V1 – V3 v severní části města na půdách I. třídy ochrany navazují na stabilizovaný 
provoz cukrovaru a vyplňují zbytkové území mezi cukrovarem a výhledovou přeložkou silnice II/449. 

Dále se zábory v severní části města odehrávají v prolukách zastavěného území. 

Na severovýchodě města je v nezastavěné enklávě lokality Pavlínka navržena výstavba rodinných 
domů a smíšených obytných ploch na ZPF III. třídy ochrany, tedy mimo chráněné plochy. Jedná se 
zejména o lokality záboru v tabulce označené B7 - B17, případně S3. 

V jižní části města je potřebné řešit především dopravní situaci. Přeložku silnice II/635 bohužel nelze 
vést jinudy, než přes chráněný zemědělský půdní fond. 

Dle politiky územního rozvoje republiky leží Litovel na rozvojové ose OS 9 mezinárodního významu 
a město je součástí rozvojové oblasti regionálního významu RO 4. S touto skutečností je spojena 
potřeba nových rozvojových ploch pro průmyslovou výrobu – stávající průmyslová zóna Nasobůrky je 
v současné době téměř zastavěna. Kapacitní průmyslové plochy nelze situovat mimo hlavní dopravní 
tahy a nelze je umístit v území CHKO Litovelské Pomoraví. Jako nejvhodnější se tedy pro rozvoj 
průmyslu jeví území mezi R35 a přeložkou silnice II/635 (lokality záboru V5, V6, V12), byť i zde se 
jedná o chráněný ZPF I. třídy ochrany s částečným odvodněním. Variantně byly posuzovány plochy 
severně stávající průmyslové zóny v Nasobůrkách (ZPF II. třídy ochrany s odvodněním v celé ploše), 
tyto plochy jsou ale v přímém sousedství s územím CHKO i s obytnou zástavbou Vísky, kterou by 
negativně ovlivňovaly. 

Ve východní části města je za pivovarem navržena místní sběrná komunikace, pokračující přes Velké 
Pastvisko k areálu firmy Kimberley Clark (ZPF I. třídy ochrany). Důvodem je potřeba obsloužit stávající 
průmyslové plochy kamionovou dopravou a nezatěžovat tak nadměrně stávající jediný severojižní 
průjezd městem - silnici II/449. Navrhovaná místní sběrná komunikace pak v lokalitě Na Pastvisku 
vymezuje plochy navazující na stávající zástavbu v ulici Palackého, určené pro smíšené plochy obytné, 
občanskou vybavenost a sport a rekreaci (označení ploch S8, O5 a OS7, zábor převážně na plochách 
I. třídy ochrany, okrajově II. třídy ochrany). 

Zábory v západní části města jsou vázány zejména na protipovodňová opatření (zábory pro 
vodohospodářské plochy), s nimiž bude ve výhledu svázáno řešení přeložky silnice II/449. Dále je zde 
v menším rozsahu navržen zábor pro sport a rekreaci a autokempink u koupaliště (označené OS4, 
OS5, vše ZPF II. třídy ochrany). 

 Chořelice 

Rozvoj je možný pouze východním směrem na pozemky I. třídy ochrany, které na stávající zástavbu 
všude navazují. Navržena je zde výstavba rodinných domů (lokality označené B24, B25) a to tak, aby 
byl do doby vyřešení protipovodňové ochrany města zajištěn průchod povodňových vod územím. 

 Nasobůrky 

Jelikož se veškerá zástavba v obci nachází na pozemcích ZPF I. třídy ochrany, jsou i rozvojové plochy 
pro výstavbu (smíšenou a obytnou –S9, S13, S14, B30 - B34) navazující na stávající zástavbu 
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navrženy na chráněných plochách. Totéž platí i pro plochy určené pro rozvoj výroby (lokality označené 
v10, v11) v sousedství stávající firmy Alibona. 

Venkovská zástavba: 

 Chudobín 

V místní části Chudobín je navržena lokalita B62-63 pro výstavbu rodinných domů o velké výměře, 
která představuje možnost ucelené výstavby, přirozeně navazující na stávající zástavbu a dvě proluky 
B64-65 na ZPF I. třídy ochrany. V řešeném katastru se vyskytuje ZPF pouze v nejvyšší třídě ochrany. 

 Myslechovice 

V místní části Myslechovice je navržena lokalita B68, B73, B75 pro výstavbu rodinných domů o velké 
výměře, která představuje možnost ucelené výstavby, přirozeně navazující na stávající zástavbu 
a proluky B71, B72 a B74 na ZPF I. třídy ochrany. V řešeném katastru se vyskytuje ZPF pouze 
v nejvyšší třídě ochrany. 

 Nová Ves 

V místní části Nová Ves je navržena výstavba rodinných domů, jedná se o proluky označené B66-67 
na ZPF převážně a V. třídy ochrany. 

 Rozvadovice 

V místní části Rozvadovice je navržena lokalita B48-49 pro výstavbu rodinných domů o větší výměře 
a proluky B45-47, S15-18 na ZPF I. třídy ochrany. V řešeném katastru se vyskytuje ZPF pouze 
v nejvyšší třídě ochrany. 

 Savín 

V místní části Savín je navržena výstavba rodinných domů, jedná se o proluky a lokality malé výměry 
označené B76-B79  na ZPF IV. a V. třídy ochrany. Pouze lokalita B80 je na ZPF II. třídy ochrany, 
meliorované ploše. 

 Tři Dvory 

Zástavba ve Třech dvorech je obklopena pozemky II. – IV. třídy ochrany ZPF. Největší rozvojová 
plocha pro výstavbu rodinných domů v lokalitě B41 zabírá zemědělskou půdu III. třídy ochrany. Ve 
vazbě na stávající průmyslovou výrobu jsou navrženy rozvojové plochy na pozemcích III. a IV. třídy 
ochrany (lokalita V13). 

 Unčovice 

Plochy těžby VT1-VT2 se nachází na půdách II. a IV. třídy ochrany, další plochy těžby jsou územní 
rezervou. Otázka výhledové těžby štěrkopísků je řešena dokumentací ZÚR Olomouckého kraje a byla 
podmíněna zpracováním územní studie, která prověřila možnost využití pro tuto funkci. 

Plochy výroby v místní části Unčovice V14-16 na půdách I. třídy ochrany částečně navazují na stávající 
areál a využívají dobré dopravní obslužnosti. V souvislosti s ochranou stávající zástavby je navržena 
plocha izolační zeleně Z21. 

Plochy těžby VT1-VT2 se nachází na půdách II. a IV. třídy ochrany, další plochy těžby jsou územní 
rezervou. Otázka výhledové těžby štěrkopísků je řešena dokumentací ZÚR Olomouckého kraje a je 
podmíněna zpracováním územní studie, která prověří možnost využití pro tuto funkci. 

Dále se zábory v severní části města odehrávají v prolukách zastavěného území. 

V místní části Unčovice a Unčovice - Březové jsou navrženy pouze proluky B50-61 na ZPF I. třídy 
ochrany. V řešeném katastru se vyskytuje ZPF pouze v nejvyšší třídě ochrany. 
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Dopravní plochy ve venkovské zástavbě 

jsou navrženy v místní části Unčovice D 16-20 na ZPF I. třídy ochrany, m.č. Nová Ves D 21-22 na ZPF 
II. třídy ochrany a m.č.Savín na ZPF V. třídy ochrany. 

Plochy občanské vybavenosti ve venkovské zástavbě 

Plochy občanské vybavenosti- OS jsou navrženy v místních částech Nová Ves, Chudobín 
a Myslechovice. Jedná se o zajištění kvality bydlení a trávení volného času s ohledem na navrženou 
zástavbu rodinnými domy. V případě Nové Vsi má bude plocha sloužit většímu spádovému území. 
Jedná se o pozemky v I. a II. třídě ochrany. 

B.5.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) vychází 
z následujících předpisů: 
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve smyslu pozdějších předpisů; 

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

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

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

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Výměra lesů v řešeném území činí 1 145 ha. Největší plošné zastoupení lesů je v katastrech Unčovic 
(337 ha), Litovle (295 ha) a Savína (285 ha), nejmenší v katastrech Nasobůrek (0,14 ha), Vísky (0,39 
ha) a Rozvadovic (zcela bez lesa). 

Celková lesnatost území je v republikovém měřítku mírně podprůměrná – činí 24,67 %. Víc než 
padesátiprocentní lesnatost mají katastry Nové Vsi (63,25 %) a Savína (60,68 %). Méně než 
jednoprocentní lesnatost mají katastry Rozvadovic (0,00 %), Nasobůrek (0,07 %), Vísky (0,43 %), 
Chořelic (0,81 %) a Tří Dvorů (0,94 %). 

Rozložení lesů v řešeném území (jak vyplývá i z výše uvedených statistických údajů) je velmi 
nerovnoměrné. Největší souvislé plochy lesa tvoří v území lužní lesní komplex východně od Litovle 
a navzájem různě propojené lesní celky v členité západní části území. Do severozápadní části katastru 
Litovle zasahuje výběžek rozsáhlého lesního komplexu Doubrava. V ostatních částech území je 
zastoupení lesů mizivé. 

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

Věková skladba lesních porostů je pestrá, zastoupeny jsou v různé míře všechny věkové stupně. 

Druhová skladba lesních porostů je v jednotlivých celcích vzhledem k různorodým stanovištním 
podmínkám značně odlišná.  

V komplexu lužních lesů převažují listnaté porosty s přírodě blízkou až přirozenou dřevinnou skladbou 
(zejm. jasan ztepilý a dub letní, významně i lípa, olše lepkavá, habr, javor klen). Z nepůvodních dřevin 
jsou nejhojněji zastoupeny křížence topolů, místy se nacházejí drobné porosty jehličnanů (především 
smrku).  
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V lesních celcích ve vrchovinné západní části území převažují přírodě vzdálené jehličnaté lesy, obvykle 
s dominantním smrkem, často s borovicí a modřínem, zcela výjimečně i s původní jedlí. Původní 
listnaté dřeviny jsou zastoupeny v daleko menší míře a většinou pouze jako příměs – nejvíce dub 
zimní. Přírodě blízký až přirozený charakter mají většinou porosty potočních luhů (zpravidla s převahou 
olše lepkavé). 

Ve výběžku lesního komplexu Doubrava jsou zastoupeny přírodě blízké až přirozené smíšené porosty 
s převahou jasanu ztepilého a dubu letního, porůznu též s významným zastoupením habru, lípy, klenu, 
modřínu. 

Navrhovaná opatření 

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

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

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa 

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

Jedná se o: 

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

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

 

B.6 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY 
Řešené území je situováno v prostoru zájmových území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu dle níže uvedeného. 

• Zájmové území pro nadzemní stavby (viz jev 82 Územně analytických podkladů). 

V zájmovém území při zobrazení atributu „VÝŠKA=100“ lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě stanoviska ČR - Ministerstva obrany, VUSS 
Brno. 

• Letecký koridor, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona  č. 49/1997 
Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (viz jev 102 Územně analytických podkladů). 

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě stanoviska ČR - 
Ministerstva obrany, VUSS Brno. Maximální možná výška výstavby větrných elektráren je přípustná do 
59 m n.t.. Na celém území může být v některých případech výstavba větrných elektráren a výškových 
staveb nad 30 m nad terénem výškově omezena nebo zakázána. 

• Zájmové území objektu důležitého pro obranu státu podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (viz jev 107 Územně 
analytických podkladů). 

V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže vyjmenované druhy staveb jen na 
základě stanoviska ČR - Ministerstva obrany, VUSS Brno: 

   -  výškové stavby  
      (např. větrné elektrárny, základnové stanice mobilních operátorů, vysílače, sila aj.) 

    -  výkonné zdroje elektromagnetického záření 10 KHz – 100 GHz 
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    -  fotovoltaické elektrárny 

    -  trafostanice 

    -  nevhodné stavby a technologie 

      (rozsáhlé plechové či kovové stavby, jako haly, přístřešky a pod; vedení vysokého napětí do 
100 kV, zalesnění, výsadba rozsáhlých sadů, vybudování velkých vodních   ploch aj.). 

 
Výstavba výše uvedených typů staveb může být výškově omezena nebo zakázána, což bude 
posouzeno podle konkrétního typu stavby a její vzdálenosti od vojenského objektu v Újezdu 
u Uničova. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Územní plán Litovel Odůvodnění řešení ÚP 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 66 

  

C. ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 
 
 
1. Postup při pořízení Územního plánu Litovel  

Zastupitelstvo města Litovel rozhodlo na svém zasedání dne 24.6.1999 pořídit Územní plán města 
Litovle (dále jen "územní plán"). Zpracováním územního plánu byla pověřena ing.arch. Jana Benešová, 
Ateliér URBI spol. s r.o. Brno.  

Pořizování územního plánu bylo zahájeno dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), tj. stavebního zákona platného do 31.12.2006 (dále jen „starý 
stavební zákon“) – v etapě „zadání“. S přijetím zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění později vydaných předpisů, tj. stavebního zákona 
platného od 1.1.2007 (dále jen „nový stavební zákon“), byl poté již v etapě „návrhu“ územního plánu 
v souladu s § 188 odst. 3 nového stavebního zákona zpracován, projednán.  

Návrh zadání územního plánu byl v souladu § 20 starého stavebního zákona vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 19.5.2000 do 23.6.2000 a současně jej pořizovatel zaslal 
subjektům uvedeným v § 20 odst. 2 až 4 starého stavebního zákona. Dne 27.6.2000 proběhlo veřejné 
jednání s výkladem zpracovatele. Veřejné projednání návrhu zadání bylo ukončeno dne 23.6.2000. Do 
10.7.2000 bylo možno podávat podněty. Návrh zadání byl následně kladně projednán s nadřízeným 
orgánem územního plánování, tehdy Okresním úřadem Olomouc, referátem regionálního rozvoje, dne 
9.10.2000. Projednaný návrh zadání následně schválilo Zastupitelstvo města Litovel na svém 
12. zasedání dne 12.10.2000 podle § 20 odst. 7 starého stavebního zákona.  

Na základě schváleného zadání územního plánu byl dne 30.10.2001 odboru výstavby MěÚ Litovel 
předložen zpracovaný koncept územního plánu. Tento byl v souladu s § 21 starého stavebního zákona 
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 14.1.2002 do 18.2.2002. Dne 14.2.2002 
proběhlo veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele. Po projednání konceptu územního plánu 
však nedošlo k dohodě s dotčenými orgány státní správy a koncept územního plánu nebyl schválen.  

V souvislosti s přijetím nového stavebního zákona bylo přistoupeno ke zpracování návrhu územního 
plánu. Návrh územního plánu byl pořizovateli (odboru výstavby MěÚ Litovel) předložen v lednu 2009, 
na základě schváleného zadání a již podle nového stavebního zákona a prováděcí vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. V rozpracovanosti návrhu územního plánu proběhlo více 
pracovních schůzek a jednání, zejména s představiteli města, radou, dotčenými orgány a správci sítí. 
Převážně byly závěry z těchto jednání do návrhu územního plánu zapracovány, některé však nebylo 
možno s ohledem na koncepci řešení územního plánu zohlednit. Návrh byl před dokončením také 
projednán s osadními výbory (29.10.2008) a s dotčenými organy (5.11.2008).  

V novém stavebním zákoně se také objevila povinnost spolupodílení se vybraného zastupitele na 
jednotlivých fázích procesu pořizování územně plánovací dokumentace, tj. územního plánu. Proto 
Zastupitelstvo města Litovel dne 26.2.2009 na svém 17.zasedání určilo na základě § 6 odst. 5 písm. f) 
ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 nového stavebního zákona, zastupitele - Ing. 
Zdeňka Potužáka, p. Petra Šrůtka a RSDr. Lubomíra Vymětala - pro spolupráci na pořizování územního 
plánu. 

Po komunálních volbách v říjnu r. 2010 „nové“ Zastupitelstvo města Litovel dne 14.12.2010 na svém 
3. zasedání určilo na základě § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 
odst. 1 nového stavebního zákona, zastupitele pana Petra Šrůtka pro spolupráci na pořizování 
územního plánu.  

Společné jednání o návrhu územního plánu se podle § 50 odst. 2 nového stavebního zákona 
uskutečnilo dne 10.3.2009. V rámci tohoto jednání vyslovil nesouhlas orgán ochrany ZPF, tj. KÚOK, 
odbor ŢP a zemědělství, z důvodu nerespektování zásad ochrany zemědělského půdního fondu. 
Souhlasné stanovisko tohoto dotčeného orgánu bylo vydáno dne 10.6.2010.  
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Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů v rámci společného jednání o návrhu územního 
plánu byly dne 17.2.2011 zpracovány „Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Litovel“. V průběhu 
projekčních prací na úpravě návrhu územního plánu po společném jednání došlo ke změně trasování 
protipovodňové hráze ve směru Víska a zmenšení koridorů pro komunikace II.třídy. Tato úprava byla 
kladně doprojednána s dotčenými orgány.  

Následně byl návrh územního plánu spolu se zprávou o jeho projednání předložen pořizovatelem podle 
§ 51 odst. 1 nového stavebního zákona dne 22.6.2011 k posouzení Krajskému úřadu Olomouckého 
kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který vydal dne 28.7.2011 pod č.j. KUOK 86333/2011 
k návrhu územního plánu nesouhlasné stanovisko. Po odstranění nedostatků byl návrh územního 
plánu opakovaně předložen Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje 
k posouzení dle § 51 nového stavebního zákona, který vydal dne 5.9.2011 pod č.j. KUOK 98942/2011 
stanovisko k návrhu územního plánu se závěrem, že „souhlasí, aby byl návrh územního plánu Litovel 
byl veřejně projednán v řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona“.  

První veřejné projednání posouzeného návrhu územního plánu podle § 52 odst. 1 nového stavebního 
zákona s výkladem projektanta, Ing. arch. Jany Benešové a kolegů, nařídil pořizovatel na 16.11.2011. 
Návrh územního plánu byl v souladu s § 52 nového stavebního zákona vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 17.10.2011 do 16.11.2011. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem poté vyhodnotil výsledky veřejného projednání a konstatoval, že do jeho skončení bylo 
uplatněno 40 námitek dotčených osob (§ 52 odst. 2 nového stavebního zákona) a 45 připomínek. 
Některým uplatněným námitkám a připomínkám bylo vyhověno, což si vyžádalo podstatnou úpravu 
návrhu územního plánu. Tato podstatná úprava byla přiměřené podle § 50 nového stavebního zákona 
projednána s dotčenými orgány.  

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu podle § 52 odst. 1 nového 
stavebního zákona s výkladem projektanta, Ing. arch. Jany Benešové a kolegů, nařídil pořizovatel na 
20.6.2012. Upravený návrh územního plánu byl v souladu s § 52 nového stavebního zákona vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 21.5.2012 do 20.6.2012. Pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem poté vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání a konstatoval, že 
do jeho skončení byly uplatněny 2 námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 nového stavebního zákona) 
a 7 připomínek.  

Na základě vyhodnocení výsledků celého veřejného projednání návrhu územního plánu podal 
pořizovatel dne 20.6.2010 návrh na jeho vydání Zastupitelstvu města Litovel podle § 54 odst. 1 
nového stavebního zákona.  
 
2. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou Olomouckým krajem:  
 
2.1. Vazba na Politiku územního rozvoje ČR  
 
Základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých 
regionů je provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR). Vlastní řešené území je součástí 
rozvojové oblasti RO 04, rozvojové osy OS 9 a specifické oblasti ST3. Územní plán Litovel respektuje 
PÚR ČR schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009.  
 
2.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
  

Pro Litovel jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje (ZÚR) 
Olomouckého kraje vydané opatřením obecné povahy č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 ze dne 
22.2.2008 ve znění Aktualizace č.1 vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011 ze dne 
22.4.2011.  

Město leží na rozvojové ose OS 9 mezinárodního významu Hradec Králové - Pardubice – Olomouc, 
základem rozvojové osy je stávající vedení I. a III. tranzitního železničního koridoru, plánované ucelení 
rychlostní silnice R35 v úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnici s návaznosti na již existující trasu 
R35 do Olomouce, čímž vznikne (včetně dálnice D11) druhé kapacitní západovýchodní silniční 
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propojení v ČR s předpokládaným dopadem na rozvoj v přilehlém územním pásu. V návrhu územního 
plánu jsou ve vazbě na dopravní tahy situovány plochy pro výrobu.  

Kolmo k rozvojové ose OS 9 je veden komunikační tah nadregionálního významu II/449 Uničov – 
Střelice, Červenka, Litovel, na který je vázán urbánní koridor Litovel – Uničov. V územním plánu je 
držen územní koridor na přeložku silnice západně města.  

Město leží v rozvojové oblasti RO 4 vymezené obcemi Červenka, Haňovice, Litovel, Uničov. V územním 
plánu jsou řešena rozvojová území, vytvářející hodnotové póly sídelního a ekonomického rozvoje 
území.  

V ZÚR Olomouckého kraje jsou vymezeny také specifické oblasti mj. s vysokou koncentrací prováděné 
a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin, kdy vymezená ST3 zahrnuje i část města 
Litovel, tedy řešené území. V prostoru mezi Unčovicemi a místní částí Březové jsou navrženy plochy 
těžby. Jedná se o stávající chráněné ložiskové území (dále jen „CHLÚ“) Náklo - část II a CHLÚ Náklo I 
– část III. Uvažovanému rozšíření dobývacího prostoru (dále jen „DP“) Náklo v hranicích CHLÚ I. 
Ministerstvo životního prostředí ČR udělilo předchozí souhlas se stanovením DP v jižní části ložiska 
a v severozápadní části ložiska.  
 
Ze ZÚR Olomouckého kraje vyplývají pro území města Litovel tyto veřejně prospěšné stavby/veřejně 
prospěšná opatření:  
- R35 homogenizace na normový profil směrově dělené komunikace, rekonstrukce křižovatek (D14),  
- západní a severní ohrázování Litovle (V8),  
- severní obtokové koryto Litovel (VO3),  
a dále založení prvků systému ekologické stability:  
- dílčích částí neregionálních biocenter (NRBC) 13 Vrapač –Dobrava a 14 Ramena řeky Moravy,  
- dílčích úseků tří nadregionálních biokoridorů (NRBK) K 90, K 93 a K 132 v prostorech jejich os,  
- částí dvou regionálních biocenter (RBC) 268 Rampach a 1959 Pod Šuminou,  
- dílčích úseků dvou regionálních biokoridorů (RBK) RK 1426 a RK 1427.  
Toto je splněno. Návrh územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu 
zahrnuje vymezení těchto skladebných částí.  
 
Územní plán respektuje vymezené veřejně prospěšné stavby vyplývající z nadřazené územně plánovací 
dokumentace.  
 
3. Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování  
 
Pořizovatel prověřil územní plán Litovel z hlediska cílů a úkolů územního plánování podle ustanovení 
§ 18 a § 19 nového stavebního zákona a konstatuje, že je s nimi v souladu.  
 
4. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů  
 
Územní plán Litovel je v souladu s požadavky nového stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek 
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  
 
5. Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů – 
soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů  
 

Požadavky podle zvláštních právních předpisů byly uplatňovány dotčenými orgány, které vykonávají 
státní správu v jednotlivých oblastech, v průběhu společného projednávání a následně i veřejného 
projednávání.  

Společné projednávání bylo zahájeno společným jednáním dne 10.3.2009 a trvalo do 10.4.2009. Po 
tuto dobu bylo dotčeným orgánům umožněno nahlédnout do dokumentace návrhu územního plánu, 
seznámit se s jeho obsahem a především uplatnit své požadavky a stanoviska. Do projednávání bylo 
jmenovitě přizváno 23 dotčených orgánů, z nichž 15 uplatnilo svá stanoviska.  
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Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů v rámci společného jednání o návrhu územního 
plánu byly dne 17.2.2011 zpracovány „Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Litovel“: 
 
 

dotčené orgány  
Obsah stanoviska Způsob řešení 

KÚOK, odbor 
strategického rozvoje 
kraje 

Před zahájením řízení o vydání ÚP předložit upravený návrh a 
zprávu o jeho projednání k posouzení a vydání stanoviska. Bude respektováno. 

KÚOK, odbor ŽP a 
zemědělství 

Ochrana ZPF (pozn. po opětovném předložení upraveného 
návrhu): orgán ochrany ZPF dospěl k závěru, že v aktuální 
dokumentaci byly výrazně redukovány plochy ZPF určené pro 
výrobu a přiměřeně redukovány plochy ZFF určené pro bydlení. 
Orgán ochrany ZPF má za to, že tak byly splněny zásadní 
podmínky předložené  KÚOK v zájmu ochrany ZPF při 
předchozích jednáních. V předložené dokumentaci 
požadujeme dále blíže specifikovat, příp. zahrnout do 
vyhodnocení, liniové plochy dopravy, liniové plochy 
sídelní zeleně, liniové vodohospodářské plochy a plochy 
ÚSES, tak aby je bylo možno dohledat v tabulkové i 
mapové části. Za předpokladu zapracování těchto údajů do 
čistopisu návrhu, KÚOK, odbor ŽP, v rámci svých působností 
vymezených ust. §17a zákona, nemá k předloženému návrhu 
ÚP Litovel připomínek. 
 
Ochrana lesa: souhlasí s dotčením PUPFL pro vodní plochu 
(WT1), zábor 0,17 ha v k.ú. Chořelice a s dotčením PUPFL, 
zábor 0,06 ha pro vodohospodářské plochy v k.ú. Nasobůrky. 
 
Ochrana přírody: Orgánem příslušným k podání stanoviska je 
Správa CHKO LP. 
 
Ochrana ovzduší:  nejsou k návrhu ÚP města Litovel zásadní 
připomínky. V rámci projednání návrhu ÚP je však nezbytné 
respektovat skutečnost, že část území  města Litovel, náležející 
do působnosti stavebního úřadu MěÚ Litovel, byla na základě 
dat za rok 2007 vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Veškeré nástroje a opatření ke zlepšení kvality ovzduší 
jsou pak obsazeny v Integrovaném programu snižování emisí 
Ol.kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší Ol.kraje. 
 
Vodoprávní úřad:  V textu odůvodnění (str. 3)  není mezi 
závaznými podklady zmíněn Plán rozvoje kanalizací Ol.kraje, 
který je nadřazenou ÚPD. 

Bude respektováno, doplnit do 
ÚPD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření. 
 
 
 
Na vědomí. 
 
 
Bez opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření -  PRVKÚK není 
nadřazenou územně plánovací 
dokumentací, jde o koncepční 
dokument v oblasti 
vodohospodářské politiky 
Ol.kraje. 

KÚOK, odbor ŽP a 
zemědělství 
 

Vyjádření k variantnímu řešení přeložky silnice II/449: 
 
Ochrana ZPF: z pohledu ochrany ZPF se jeví jako mírně 
šetrnější varianta se zaústěním do průmyslové zóny, která je 
vedena po zemědělských půdách II.tř.ochrany. Varianta dle 
ZÚR, která je co do rozsahu záboru srovnatelná, je částečně 
vedena po nepřísněji chráněných půdách (I.tř.ochrany). 
Ochrana lesa: bez připomínek. 
Ochrana přírody: přísl.orgánem je Správa CHKO LP Litovel. 
Vodoprávní úřad: záměr je nutno projednat s PM s.p. Brno. 
Ochrana ovzduší: z hlediska zájmů ochrany ovzduší lze 
navržené varianty hodnotit jako rovnocenné. Obě varianty 
lokalizují trasu nové silnice mimo obytné zóny. 
Posuzování vlivů na ŽP: záměr je nutno posoudit dle zák.č. 
100/2001 Sb. 

 
 
Bude ponechána trasa dle ZÚR. 

KÚOK, odbor dopravy 
a SH 

Stanovisko k variantnímu  řešení trasy přeložky silnice II/449: 
z dopravního hlediska doporučujeme variantu dle ZÚR s tím, že 

 

Bude ponechána trasa dle ZÚR. 
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do budoucna se nevylučuje řešení připojení průmyslové zóny. 

KÚOK, odbor kultury Budou respektovány památkové hodnoty jednotlivých 
nemovitých kulturních památek, městské památkové zóny 
včetně jejich prostředí  a ochranného pásma kolem zámku a 
parku v Chudobíně. Na území městské památkové zóny bude 
respektován historicky daný půdorys města (poměr historicky 
zastavěných a nezastavěných ploch) a jemu odpovídající 
prostorová a hmotová skladba. Upozorňujeme na povinnost 
respektovat vyhl.MK ČR ze dne 10.9.1992 č. 476/1992 Sb., o 
prohlášení území historických jader vybraných měst za 
památkové zóny, v platném znění a rozhodnutí ONV v 
Olomouci, odboru kultury, č.j. SUPPOPu 1584/70 ze dne 
20.3.1970 ve věci vyhlášení ochranného pásma kol zámku a 
parku v Chudobíně.  
 
V souladu s vyhl.č.500/2006 Sb.,  příl.č.7, odst. 1 písm. f) a 
z důvodů ochrany 7 historických panoramat města požadujeme 
výškovou regulaci zástavby v dotčeném území. Výška a objem 
nové zástavby musí respektovat hmotovou skladbu stávající 
většinové zástavby v dané lokalitě (výšku zástavby, tvar, sklon 
a orientaci střech) a nesmí narušovat blízké a dálkové pohledy 
na městskou památkovou zónu a jednotlivé kulturní památky.   

Respektováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno - doplnit do 
textové část řešení ÚP. 

MŽP ČR – odbor 
výkonu státní správy 
VIII, Olomouc 

Dle evidence výhradních ložisek nerostných surovin byly v 
prostoru řešeného  území  a v jeho blízkém okolí geologickými 
pracemi ověřeny následující výhradní ložiska nerostných 
surovin: 
-ložisko vápence Mladeč – Třesín (č.l. B3 148 802) 
-ložisko o vysokoprocentního vápence Měrotín (č.l. B3 066 200) 
-ložisko cihlářské suroviny Nasobůrky (č.l.B3 131 000) 
- ložisko štěrkopísku Chořelice-Rozvadovice (č.l.B3 062 600) 
-ložisko štěrkopísku Unčovice-Náklo (č.l.B3 007 900) 
-ložisko stavebního kamene Haňovice-Nová Ves u Litovle (č.l.B3 
031 600) 
Jejich zákresy jsou uvedeny v mapách ložiskové ochrany 
zpracovaných ČGS - Geofond ČR. V souladu s ust.§ 15-19 zák.č. 
44/88 Sb., v platném znění (horní zákon) a § 13 zák.č. 62/1988 
Sb., v platném znění musí zpracovaná ÚPD zajistit ochranu 
výhradních ložisek, která jsou ve vlastnictví ČR.V případě, že 
bude zajištěna územní ochrana výhradních ložisek nemáme k 
projednávanému návrhu ÚP na tomto úseku ochrany složek ŽP 
připomínky. Za úsek ochrany ZPF sdělujeme, že příslušným DO 
na tomto úseku ŽP je orgán ochrany ZPF KrÚ. 
 
Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení 
požadavek na změnu funkčního využití na lokalitě o výměře nad 
10 ha, je třeba postupovat dle čl. 11. odst. 1 Metodického 
pokynu MŽP ČR OOLP/1067/96. V plném rozsahu přitom platí 
povinnosti pořizovatelů a projektantů ÚPD, které jsou jim 
stanoveny ust. §5 odst. 1 zák. o ochraně ZPF. 

Bez opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí. 

Pozemkový úřad 
Olomouc 

Bez vyjádření. Bez opatření. 

Ministerstvo dopravy a 
spojů ČR, Praha 

Za CDV Brno: K návrhu ÚP jsme se naposledy vyjadřovali dne 
27.11.2008 pod zn.UP/3322/08. Toto vyjádření zůstává i nadále 
v platnosti.  
 
Řešeným územím prochází rychlostní silnice R 35. Respektujte 
ochranné pásmo rychlostní silnice R35. Dále kat. územím 
procházejí silnice II. a III. třídy, které jsou v kompetenci přísl. 
odboru KÚOK. Územím města je vedena celostátní jednokolejná 
neelektrifikovaná žel.trať č.273 a regionální jednokolejná 
neelektrifikovaná žel.trať č.274. Situace je zde stabilizovaná. 
Respektujte stávající stav a ochranné pásmo drah. Do tohoto 
pásma nedoporučujeme navrhovat objekty určené k bydlení.  

  
 
 
 
Bez opatření. 
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Vycházejte z vyjádření SŽDC  s.o. (zn.: 42163/08-OKS) ze dne 
12.11.2008.  
 
V rámci širších územních vztahů upozorňujeme, že výhledově je 
na projednávaném území uvažováno s trasou průplavu Dunaj - 
Odra - Labe, který je chráněn ve smyslu usn. Vlády ČR č. 635 
z 11.12.1996  v rámci směrné části  ÚP VÚC. 
 
Upozorňujeme také na blízkost veřejného vnitrostátního letiště 
Olomouc a neveřejného vnitrostátního letiště Bohuňovice. 
Respektujte vyhlášené ochranné pásmo letiště.  

 
 
 
Bez opatření – netýká se 
řešeného území. 
 
 
 
Bez opatření – netýká se 
řešeného území. 

Ministerstvo ŽP ČR 
Praha 

Řešené území se nachází v ploše, která je ÚTP NR a R ÚSES ČR 
(MMR, MŽP,1996) vymezena pro skladebnou část NR ÚSES, a 
to NRBC č.l4 - Ramena řeky Moravy a ochranné pásmo NRBK K 
90 s probíhající osou nivní a v ose vodní a na okraji ochranného 
pásma NRBK K132 s probíhající osou mezofilní hájovou. 
Vzhledem k vysoké ekolog. hodnotě předmětného území 
požadujeme, aby navrhované změny plně respektovaly tuto 
skutečnost tak, aby nedošlo k narušení  funkce výše uvedených 
prvků. 

Respektováno.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 

S návrhem ÚP města souhlasíme pouze za předpokladu, že tato 
dokumentace respektuje zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, tj., 
že neohrozí vytěžitelnost všech zásob dosud netěženého 
výhradního  ložiska štěrkopísku Chořelice-Rozvadovice, č.lož. 3 
062600, s chráněným ložiskovým územím stejného názvu, 
(těžební organizací jsou Českomoravské štěrkovny  a.s.Mokrá),  
současně z vody těženého výhradního ložiska štěrkopísku 
Unčovice-Náklo, č.lož.3 007900, pokrytého dobývacím 
prostorem Náklo a s chráněným ložiskovým územím  Náklo I.- 
část I, (těžební organizací je GZ-Sand s.r.o., Napajedla), 
současně  povrchově těženého výhradního ložiska stavebního 
kamene Haňovice-Nová Ves u Litovle,č. loz. 3 031600, 
pokrytého dobývacím prostorem Nová Ves u Litovle, (těžební 
organizaci jsou Českomoravské štěrkovny a.s., Mokrá) a dříve 
povrchově těženého výhradního ložiska cihlářské suroviny 
Nasobůrky, č.. lož. 3 131000. s chráněnými  ložiskovými 
územími Haňovice II. a Nasobůrky, (těžební organizací je 
Cihelna Litovel-Nasobůrky s.r.o. Prostějov). 

Respektováno.  

Správa CHKO LP 
Litovel 

Územní rezervu pro přeložku silnice II/449 ponechat pouze ve 
variantě odpovídající trase ve výkresu ,,B 6 - Plochy a koridory 
nadmístního významu" ZÚR OK. Zdůvodnění:  soulad se ZÚR 
OK. 
 
Stanovit v kap. A.5.3 textové části řešení ÚP min. prostorové 
parametry (šířku a max.přípustnou délku přerušení) biokoridorů 
ÚSES. Zdůvodnění: Ochrana biokoridorů ÚSES představuje ze 
zákona o ochraně přírody významný limit ve využití  území. 
Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů 
pozemků tvořících jeho základ (§ 4 odst. 1 zák. o ochraně 
přírody). Jelikož se ochrana ploch biokoridorů ÚSES 
uskutečňuje prostřednictvím ÚPD  (§ 5 odst. 1 vyhl.č.395/1992 
Sb.), musí být min.prostorové parametry biokoridorů v ÚP 
stanoveny. Zákres BK ve výkresech ÚP (měřítko 1:5.000) není 
pro jednoznačné vymezení hranic BK ÚSES dostatečně přesný. 
Grafickou informaci je třeba v ÚP   kombinovat s jednoznačným 
stanovením min.prostorových parametrů v textu návrhové části 
ÚP. 
 
Doplnit do kap. A.5.3 textové části řešení ÚP text ze ZÚR: „V 
ochranné zóně  NRBC ÚSES jsou všechny segmenty ÚSES 
regionální a lokální úrovně, významné krajinné prvky a  
ekosystémy se stupněm ekologické stability tři a výše chápány 
jako součást NRBK.“  Zdůvodnění:  Soulad se ZÚR  OK. 

Bude respektováno. 
 
 
 
 
Bude doplněno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude doplněno. 
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V kap A 6.3.5 textové části řešení ÚP doplnit podmínky pro 
využití ploch smíšených nezastavěného území (Sx) o tučně 
zvýrazněný text: ,,Plochy smíšeného nezastavěného území  
slouží především pro zachování či vytvoření pestré kulturní 
krajiny s různými, vzájemně se střídajícími způsoby využití, 
s respektováním přírodních a krajinných hodnot území". 
Zdůvodnění: Plochy Sx jsou v předloženém návrhu ÚP oproti 
předchozí rozpracované verzi (listopad 2008) v řadě případů 
vymezeny na plochách, které byly v předchozí rozpracované 
verzi návrhu ÚP uváděny jako plochy přírodní (P). V 
podmínkách pro využití ploch Sx musí být tato vazba na plochy 
P zohledněna. Požadavek je vznesen v souladu s §2 odst. 2 
písm. g/ZOPK).  
 
Zákres trasy protipovodňové  hráze severně od ČOV v Litovli ve 
výkresech upravit tak, aby navrhované těleso hráze 
nezasahovalo na území  Přírodní rezervace Litovelské luhy.  
Zdůvodnění: Předložené  řešení je v rozporu se základními 
ochrannými podmínkami přírodních rezervací, konkrétně se 
zákazem povolovat a umísťovat nové stavby na celém území 
přírodních rezervací (§ 34 odst. 1 písm. c) ZOPK). Jde o záměr  
s potenciálním významným negativním vlivem na dotčenou část 
lužního lesa jako jednoho z předmětů ochrany EVL Litovelské 
Pomoraví. Stavbu hráze lze v tomto úseku realizovat bez záboru 
pozemku s existencí lužního lesa v PR Litovelské luhy a EVL 
Litovelské Pomoraví. 
 
Pozemky p.č. 856/76 a 856/77 nevymezovat jako zastavěnou 
plochu individuálního bydlení v rodinných domech (BI) a 
ponechat je jako plochu lesa (L). Zdůvodnění: Na uvedených 
pozemcích se nacházejí objekty sloužící lesnímu hospodaření  
(provozu lesní školky), nikoliv rodinné domy. Plochy jsou 
součástí  2.zóny odstupňované ochrany CHKO, ve které nejsou 
dle platného plánu péče CHKO LP stavby RD  připuštěny. Ve 2. 
zóně přichází  v úvahu povolování staveb sloužících k 
zemědělskému a lesnickému hospodaření a k vodnímu 
hospodářství, příp. staveb pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
 
Na pozemku p.č. 1280/1 v k.ú. Litovel vymezit nezastavěnou 
plochu sídelní zeleně (Zx) o šířce  cca 15-20 m podél navržené 
komunikace u západní strany areálu fy Kimberly-Clark, s.r.o. 
Zdůvodnění: Cílem je ponechání plochy jako územní rezervy pro 
založení pásu izolační zeleně. Vytvořením pásu izolační zeleně 
dojde k částečnému  potlačení vizuálního projevu průmyslové 
haly, komunikace a hráze a naopak ke zdůraznění projevu 
historické dominanty města – radniční věže - v úseku 
cyklostezky Litovel-Šargoun (vstup do města). Požadavek je  v 
souladu s ust.§2 odst. 2 písm. g) ZOPK. 
 
Nevymezovat pozemky 852/2, 852/3, 852/4 a 852/5 v k.ú. 
Litovel jako zastavěné území/zastavitelné plochy (OS, DS) a 
vymezit je jako nezastavitelnou plochu smíšeného 
nezastavěného území (Sx). Zdůvodnění: Záměr je v kolizi s 
funkcí NRBC podle ZÚR. Jde o záměr s potenciálním 
významným negativním vlivem na dotčenou část ovsíkových luk 
jako jednoho z předmětů ochrany EVL Litovelské Pomoraví. 
 
Nevymezovat pozemky p. č. 859/26 a 859/44 v k.ú. Litovel jako 
zastavěné území/ zastavitelnou plochu (OS) a vymezit jej jako 
nezastavitelnou plochu smíšeného nezastavěného území. 
Zdůvodnění: Území se nachází na ve II. zóně odstupňované 
ochrany CHKO a v EVL LP. Předložený návrh řešení není v 

 
Bude doplněno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno -  úsek 
návrhové hráze posunout mimo 
plochu přírodní rezervace 
Litovelský luh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno 
(předjednáno s orgánem 
ochrany ZPF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno.   
(pozn. v grafice odstranit hranici 
zastavitelného území) 
 
  
 
 
 
Bez opatření  - po dalším 
jednání Správa CHKO LP od 
požadavku ustoupila.  
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souladu se schváleným plánem péče o CHKO LP. 
 
Vyznačit rybí přechody - obtoková koryta u jezu Litovel 
(Morava) a Šargoun (Mlýnský potok) dle původního  
rozpracovaného návrhu. Zdůvodnění: Rybí přechod typu 
obtokového koryta je z hlediska zajištění migrační 
prostupnosti vhodnější než rybí přechod vybudovaný přímo 
v tělese jezu. 
 
Vyznačit rezervu pro revitalizaci koryta Moravy, Cholinky a 
Benkovského potoka dle původního rozpracovaného návrhu 
Zdůvodnění: Vyznačení rezervy pro revitalizaci koryta Moravy 
odpovídá  návrhu v textové části, kap.A. 4.3.3.1. 
 
Vyznačit rezervu pro revitalizaci koryta Strusky v úseku, který 
náleží do lokálního biocentra. Zdůvodnění: Úsek vodního toku 
Strusky v území navrženého lokálního biocentra je vhodné 
revitalizovat a to z důvodu jeho významu (součást NRBK, 
zachovale lužní porosty s vysokými dřevinami a bohatým 
keřovým patrem i bylinným podrostem na pravém břehu), 
nevyhovujícího hydromorfologického stavu a zajištění 
protipovodňové ochrany. Správa CHKO LP požadovala z důvodu 
umožnění revitalizace odsazení ochranné hráze od pravého 
břehu Strusky v podmínkách závazného stanoviska 
k dokumentaci pro územní rozhodnutí  k akci ,,270 204 Morava, 
Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa" (č.j. S/86/2009-
87/LM/2009 ze dne 22.1.2009). 
 
Požadujeme vypuštění textu: ,,Pro celé koryto v Litovli platí 
návrh pročištění  - mírné zvýšení kapacity" (str. 32). 
Zdůvodnění: Konkrétní opatření budou projednána až v rámci 
přípravy projektové dokumentace mezi dotčenými orgány státní 
správy a předkladateli opatření a nelze je tudíž navrhovat v 
rámci ÚPD. Stávající dokumentace pro územní rozhodnutí k 
akci,,270 204 Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. 
etapa" opatření tohoto typu nezahrnuje. 
 
V grafické části Návrhu řešení  ÚP respektovat textovou část a 
nevymezovat zastavěné území na plochách ZP, ZX, Z, L, P, S.x, 
VT a W.  Zdůvodnění: Jde o nezastavěná území a 
nezastavitelné plochy ve smyslu návrhu ÚP (viz kap. A.6.3 
textové části Návrhu řešení ÚP)  
 
 
Správa CHKO LP mimo výše uvedené požadavky k návrhu ÚP 
doplňuje: 
Po projednání požadavku Ing.Víta Číhala, vlastníka pozemku č. 
1795/1 a 1795/6 k.ú. Litovel, na umístění  solárních panelů u 
bývalých  vysílačů, Správa CHKO souhlasí s možným rozšířením 
plochy pro energetiku (zkr. TE) i na p.č. 1795/6 s tím, že 
funkční využití  p.č. 1795/1 pro energetiku bude ÚP naopak 
omezeno. 
 
V textové části ,,Návrhu řešení ÚP" se nevyskytuje definice 
zahradního domku, jež je možné umístit  do ploch rekreace - 
zahrádkářských lokalit (RZ). Pro předcházení příp. 
nedorozumění v hodnocení velikosti takových objektů, 
doporučujeme doplnit do regulativu ÚP jeho bližší popis. Jako 
možnou vhodnou formulaci lze použít definici zahrádkářské 
chaty z ÚPnSÚ Olomouce (vyhl.č.7/2006 o závazné části ÚPSÚ 
Olomouc, str. 8) : ,,tímto pojmem se v ÚPnSÚ Olomouc rozumí 
samostatné stavby pro individuální rekreaci do max. výměry 
zastavěné plochy 25 m2, přízemní se sedlovou střechou se 
sklonem střešní roviny v rozmezí 35 - 45°, s možností 

 
 
Bez opatření  
-  jde o podrobnost nad rámec 
ÚP, režim biocentra revitalizaci 
umožňuje. 
 
 
 
Bez opatření  
- rezerva je v návrhu vyznačena 
překryvným režimem. 
 
 
Bude respektováno  
- bude doplněno překryvnou 
značkou, i když je to 
nadbytečné  
(v ÚSES je možné revitalizovat.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno, přestože 
není nutno řešit v ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
Respektovat pouze u ploch 
ÚSES v zastavěném zemí města 
Litovle (požadavek ponížen po 
dalším projednání) 
 
 
 
 
 
Návrhovou  plochu TE na 
pozemku parc.č. 1795/1 zmenšit  
tak, aby nezasahovala do plochy 
přírodní.  
 
 
 
Bude respektováno, nicméně 
jako podnět – přesné znění 
bude uzpůsobeno místním 
podmínkám. 
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podsklepení. Obestavěný prostor části stavby nad upraveným 
terénem nesmí překročit 130 m3. V případě využívání a změn 
staveb stávajících objektů individuální rekreace (tj. rekreačních 
a zahrádkářských chat) se podmínka týkající se zastavěné 
plochy a objemu bude posuzovat individuálně, přiměřeně i nad 
rámec regulativu, ve vztahu k urbanisticko architektonickým 
hodnotám území, pokud to nebude v rozporu s plánovaným 
využitím pozemku stavby a nebude narušovat funkční využití  
okolních ploch realizovaných v souladu s regulačními 
podmínkami". 
 
Po schválení  ÚPD se upravuje povinnost získat souhlasné 
závazné stanovisko Správy ke stavební činnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez opatření – vyplývá ze 
zákona. 

Český telekomunikační 
úřad, Praha 

Bez vyjádření. Bez opatření. 

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost, 
Praha 

Bez připomínek. Bez opatření. 

HZS Ol.kraje, ÚP 
Olomouc 

Bez vyjádření. Bez opatření. 

Krajská hygienická 
stanice Ol. Kraje  

V regulativu ÚP Myslechovice bude uvedeno, že v násl. stupni 
projektové připravenosti    bude   u  lokalit  v návaznosti  na  
komunikaci  III/3732 a ČD Litovel - Senice na Hané (plocha BI 
– menší – větší) dokladováno dodržení  §30, §34 zák.č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a §11 odst.4 nař.vlády č 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací v chráněném venkovním prostoru řešených staveb 
obytných domů. V k.ú. Myslechovice se nenachází komunikace 
II.tř., jak uvedeno v průvodní zprávě předloženého návrhu ÚP. 
 
V regulativu ÚP Nová Ves bude uvedeno, že v následujícím 
stupni projektové připravenosti bude u lokality v návaznosti na 
komunikaci tř. III/3739 dokladováno dodržení §30, §34 zák.č. 
258/2000 Sb. a §11 odst.4 nař.vl.č. 148/2006 Sb.  Stejně tak v 
regulativu ÚP  obce bude řešen rekreační areál  u vzniklého 
jezera po zatopeném lomu včetně návaznosti na okolní obytnou 
zástavbu (mimo jiné dokladováno i dodržení §30, §34 zák.č.  
258/2000 Sb.  a §11 odst.4 nař.vl.č. 148/2006 Sb.). 
 
Chudobín – navržená zástavba BI podél komunikace II/373 
Chudobín-Konice-Jedovnice- Brno není  vhodná k navrženému 
způsobu využití území - bydlení, protože zástavba je přímo 
v uvedeném hlukovém pásmu komunikace II. tř. U následné 
lokality BI a části plochy SO,  která částí pozemku nasedá na 
komunikaci II/373 bude v regulativu ÚP uvedeného kat. úz. 
uvedeno dokladování dodržení §30,§34 zák.č.258/2000 Sb. a 
§11 odst.4 nař.vl.č. 148/2006 Sb., a to v následujícím stupni 
projektové připravenosti. 
 
Tři Dvory - plocha pro obytnou výstavbu BI situovaná u 
komunikace II/447 Litovel-Pňovice-Šternberk navazující v jižní 
části na BI a plochy výrobní je pro uvedeny záměr nevhodná, 
menší plochy BI v jižní  části obce se jeví jako vhodné. Plocha 
BI situovaná po pravé straně komunikace II/447 ve směru 
Pňovice, východně od hřiště se jeví jako podmíněně vhodná. 
V následujícím stupni projektové připravenosti bude u lokality 
dokladováno dodržení §30, §34 zák.č.258/2000 Sb. a  §11   
odst.4  nař.vl.č.148/2006 Sb. 
 
Rozvadovice - návrhové plochy bydlení smíšeného charakteru 
jsou navrženy v jižní části obce podél komunikace II/449- 
II/635, u nich je nutno v následujícím stupni projektové 
připravenosti dokladovat dodržení §30, §34 zák.č.258/2000 Sb. 

Bude respektováno – úprava 
text.části. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části. 
 
 
 
 
 
 
 
Využití plochy podmínit 
pořízením územní studie, mj. 
z existence blízkého zdroje 
hluku. 
  
 
 
 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části  
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a §11 odst.4 nař.vl.č.148/2006 Sb., v opačném případě v 
prostoru nebudou řešeny  bytové jednotky.  
 
Unčovice - v regulativu ÚP tohoto kat. území se požaduje uvést, 
že do plochy drobné výroby budou situovány takové aktivity a 
výroba, která ve svém důsledku negativně neovlivní 
zdravotní stav obyvatel, co nejméně zatíží ŽP rizikovými faktory 
(hluk) tak aby v navazující  části bydlení  (za OS) byly dodrženy 
stanovené hodnoty hluku apod. v souladu s §30, §34   zák.č. 
258/2000   Sb. a §11 odst.4 nař.vl.č. 148/2006 Sb. 
 
Unčovice - Březová - v regulativu ÚP  Březová bude uvedeno, 
že v následujícím stupni projektové připravenosti bude u 
lokality v návaznosti na komunikaci tř. III/03546 dokladováno 
dodržení §30,§34 zák.č. 258/2000 Sb. a §11 odst.4 nař.vl.č. 
148/2006 Sb. 
 
V prostoru mezi Unčovicemi a části Březové jsou navrženy 
plochy těžby (štěrkopísky). Celé území je navrženo k prověření 
územní studií,  která objektivizuje možnost využití pro tuto 
funkci (dopravu, vlastní těžbu, použití technologie apod.) tak, 
aby v nejbližší obytné zástavbě bylo dokladováno dodržení §30, 
§34 zák.č. 258/2000 Sb. a §11 odst.4 nař.vl.č. 148/2006 Sb.  V 
souvislosti s touto územní studií odkazuji na stanovisko KHS č.j. 
2007/1336/611 ze dne 4.9.2007 k Návrhu ZÚR OK  a to 
podm.č.l, jež se týkala územní studie specifických oblastí 
s prováděnou a připravovanou těžbou, kde bylo mimo jiné 
uvedeno, že pro využití ložisek je nezbytné vyřešit dopravní 
napojení, aby expedice surovin byla vyčleněna mimo území obcí 
s chráněnými objekty či pozemky k výstavbě objektů k bydlení. 
 
Víska - lokalita BI (pro obytnou zástavbu) v blízkosti  
průmyslové zóny a v návaznosti na koridor II/449 není vhodná 
(pro tuto lokalitu chybí vyhodnocení z hlediska hluku na 
plánovanou BI s řešeným koridorem pro II/449).  
 
 
Litovel-Chořelice-Nasobůrky : 
U plochy Sx – smíšené nezastavěného území Nasobůrky-
Chořelice, na ně navazující 2 plochy BI, další 3 plochy SO.2 
(smíšené obytné ostatní) situované proti VD a VP  (plochy 
průmyslové výroby, plochy drobné výroby), podél komunikace 
Svatoplukova, ve výhledu u komunikace II/449 nejsou vhodné, 
stejně tak jsou nevhodné i 3 plochy BI navazující na trať ČD 
Litovel - Senice na Hané a rychlostní komunikaci R 35 a II/449, 
II/635 (průmyslová zóna, komunikace II.tř., rychlostní 
komunikace).  
 
Plochy SO.2 u komunikace - II/635-návrh,  II/449-výhled) - na 
ně navazující výrobní plochy- se jeví jako podmíněně vhodné. 
Lze zde řešit  takové aktivity a výrobu (bez obytné zástavby),  
která ve svém důsledku negativně neovlivní zdravotní stav 
obyvatel, a co nejméně zatíží rizikovými faktory tak, aby 
v navazující části bydlení (za S0.2) byly dodrženy stanovené 
hodnoty hluku apod. v souladu s §30,§34 zák.č. 258/2000 Sb. a 
§ 11 odst.4 nař.vl.č. 148/2006 Sb. v navazující  části pro BI a 
BH.  
 
Plochy S0.2 nelze využít pro zástavbu obytnou, jako nevhodné  
se jeví i plochy u Chořelic 2x BI a plocha BH podél II/449-
II/635. 
 
 
 

 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části. 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části. 
 
 
 
 
Prověřit vydanou krajskou 
Územní studii využití oblastí 
s vysokou koncentrací 
prováděné a připravované těžby 
nerostných surovin ST1-ST6 na 
území Ol.kraje. 
   
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno – návrhová 
plocha  bydlení  v JZ části Vísky  
bude vypuštěna, nebo 
minimalizována. 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno – bytová 
výstavba v Chořelicích (podél 
silnice II/449) bude podmíněna  
realizací navržené přeložky 
silnice II/ 635 – tj. úprava 
regulativu 
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Při eventuelním rozšíření hřbitova v Chořelicích bude 
postupováno v souladu se zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. 
 
U průmyslové zóny v severní části města po levé straně 
komunikace Dukelská a níže ke středu města (autobusové 
nádraží)  je navržena plocha  (SO. S02)- je podmíněně vhodná 
(u obytné zástavby dokladovat stanovené hodnoty).  
 
Po pravé straně komunikace Dukelská je navržena plocha BH, 
která je podmíněně vhodná  (území bude prověřeno v další  
následující projektové připravenosti z hlediska hluku tak, aby 
v chráněném venkovním prostoru řešených  staveb obytných 
domů byly dodrženy stanovené hodnoty hluku apod. v souladu 
s §30, §34 zák.č. 258/2000 Sb. a §1 1 odst.4 nař.vl.č. 148/2006 
Sb.) , (navazující plocha BI je již zastavěna), 
 
Navržené  plochy podél stávající komunikace II/447 BI jsou do 
doby řešení  přeložky této komunikace nevhodné, plocha S0.2 
je podmíněně vhodná, nebude využita pro obytnou zástavbu 
 
Lokalita Velké Pastvisko (výstavba nové školy) bude řešena 
v následujícím stupni projektové připravenosti tak, aby bylo 
prokázáno, že navržený školský areál  a navržený kulturně-
společenský areál bude řešen tak, aby v navazující obytné 
zástavbě bylo dodrženo splnění §30, §34 zák.č. 258/2000 Sb.. a 
§10, §11 nař.vl.č. 148/2006 Sb.,  školský areál musí být řešen 
ve smyslu vyhl.č.410/2005 Sb., 
 
V následujícím stupni projektové připravenosti bude u 
sportovně-rekreačních komplexů  (Na Pavlínce, u koupaliště 
event. na Velkém Pastvisku) dokladováno dodržení  plnění §30, 
§34 zák.č.  258/2000 Sb. a §10, §11 nař.vl.č. 148/2006 Sb., ve 
vztahu k nejbližší obytné zástavbě tak, aby navrženou 
výstavbou nedošlo k negativnímu neovlivnění zdravotního stavu 
obyvatelstva a jeho skupin rizikovými faktory ŽP (zejména hluk 
apod.) 
 
Nově vzniklé průmyslové zóny budou řešeny pouze u 
navržených přeložek komunikací a na podkladě podrobnějších 
dokumentací  (komunikační napojení, inž.sítě, hluk- dodržení 
stanovených hodnot apod.) 

 
Na vědomí. 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části 
 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části  
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části  
  
 
 
 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části  
 
 
  
 
 
 
 
Bude respektováno – úprava 
text.části. Současně bude 
řešeno etapizací ve vazbě na 
předchozí  realizaci přeložky 
silnice II/635 (týká se pouze 
průmyslové zóny Na 
Cholinkách). 

VUSS Olomouc  Řešené území je situováno v prostoru zájmových území 
Ministerstva obrany dle ust. §175 odst. 1 stavebního zákona. 
Celé řešené území  je situováno v prostoru leteckého koridoru, 
na část území zasahuje ochr. pásmo radiových zabezpečovacích 
zařízení a celé území je zájmové pro veškeré nadzemní stavby. 
Tyto údaje o území byly poskytnuty v rámci zpracování ÚAP č.j. 
15602- 2/2007-5110 ze dne 27.9.2007 a v rámci stanoviska k 
rozpracovanému návrhu ÚPN města č.j. 2512/2008-1383-UP-OL 
dne 22.10.2008. Veškeré zájmy MO ČR požaduji respektovat a 
zapracovat do návrhu ÚP. 

Bude respektováno – viz. 
aktualizované ÚAP ORP Litovel. 

Státní plavební správa Bez stanoviska. Bez opatření. 
Úřad pro civilní letectví Bez připomínek. Bez opatření. 
Obvodní báňský úřad 
v Brně 

Bez stanoviska. Bez opatření. 

Státní energetická 
inspekce 

Bez stanoviska. Bez opatření. 

Krajská veterinární 
správa 

Bez stanoviska. Bez opatření. 
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MěÚ Litovel, odbor 
dopravy 

Bez stanoviska. Bez opatření. 

MěÚ Litovel, odbor ŽP Ochrana přírody: v k.ú. Myslechovice, v těsné blízkosti RBC 
Rampach, je umístěna plocha určená pro tělovýchovu a sport 
(OS). S tímto využitím nesouhlasíme. Navrhujeme, aby byla 
plocha zařazena do plochy zeleně ostatní specifické (Zx). 

Bude respektováno. 

MěÚ Litovel, odbor MH 
a SI 

Bez stanoviska. Bez opatření. 

 
Ke společnému projednání byly přizvány i sousední obce Červenka, Pňovice, Haňovice, Střeň, Náklo, Dubčany, 
Cholina, Loučka, Mladeč, Obec Měrotín, Slavětín, Luká a města Uničov. Tyto obce neuplatnily žádné připomínky, 
vyjma obce Měrotín, jejíž požadavek byl do návrhu územního plánu zapracován. 
 
Sousední obce  
 

Obsah stanoviska Způsob řešení 

Město Uničov Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Červenka Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Pňovice Bez stanoviska Bez opatření. 
Obec Haňovice Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Střeň Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Náklo Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Dubčany Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Cholina Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Loučka Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Mladeč Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Měrotín  Požadavek na doplnění ÚP o řešení výtlačného řadu vedoucího od 

vodojemu Chudobín, po komunikaci parc.č.354/1 a parc.č. 354/2 
k.ú. Chudobín, k uvažovanému VDJ Měrotín na Pardusce v k.ú. 
Měrotín. U VDJ Chudobín by měla být vybudována pro výtlak 
vody ČS. 

Bude respektováno. 
 

Obec Slavětín Bez stanoviska. Bez opatření. 
Obec Luká Bez stanoviska. Bez opatření. 

 

První veřejné projednání posouzeného návrhu územního plánu podle § 52 odst. 1 nového stavebního zákona 
nařídil pořizovatel na 16.11.2011. Návrh územního plánu byl v souladu s § 52 nového stavebního zákona vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 17.10.2011 do 16.11.2011.  

Do projednávání bylo jmenovitě přizváno 23 dotčených orgánů, z nichž 8 uplatnilo svá stanoviska.  

Uplatněná stanoviska dotčených orgánů v rámci prvního veřejného projednání byla vyhodnocena takto: 
 
 

Dotčený orgán Obsah stanoviska Způsob řešení 
KÚOK, odbor kultury a 
pam.péče 

Do návrhu ÚP nebyly zapracovány některé 
požadavky jako např. že na území městské 
památkové zóny bude respektován historicky daný 
půdorys města (poměr historicky zastavěných a 
nezastavěných ploch) a jemu odpovídající 
prostorová a hmotová skladba a dále nebylo 
zapracováno upozornění na existenci ochranného 
pásma kolem zámku a parku v Chudobíně, 
vyhlášené na základě rozhodnutí ONV v Olomouci 
dne 20.3.1970 č.j. Kult.154-24e/449/70 Bí….. 

Požadavky prostorového uspořádání jsou 
obsaženy v textu Řešení ÚP – v části 
A.6.4. „Zásady prostorového uspořádání 
sídla“. 
 
Ochranné pásmo kolem zámku a parku 
v Chudobíně je zakresleno pouze 
v koordinačním výkresu. Tento je grafickou 
částí odůvodnění územního plánu a jeho 
úkolem je prokázat koordinaci využívání 
území. Podle § 2 písm. b vyhlášky č. 
500/2006 Sb. koordinační výkres zahrnuje 
navržené řešení, neměnný současný stav a 
důležitá omezení v území, zejména limity 
využití území (§ 26 odst. 1 nového 
stavebního zákona). 

Krajská hygienická 
stanice Ol.kraje 

V regulativech ploch „Plochy pro zemědělskou 
výrobu, VZ“, „Plochy pro průmyslovou a stavební 
výrobu, VP“ a „Plochy pro drobnou a řemeslnou 
výrobu a služby, VD“ mohou být jako podmíněně 

V regulativech „Plochy pro zemědělskou 
výrobu, VZ“, „Plochy pro průmyslovou a 
stavební výrobu, VP“ a „Plochy pro 
drobnou a řemeslnou výrobu a služby, VD“ 
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přípustné situovány pouze ubytovací jednotky a 
ubytovny.  
 
V rámci etapizace provádění výstavby je nutné 
vázat využití ploch na provedení přeložek 
navržených komunikací a dokladování splnění 
hygienických limitů hluku v chráněných venkovních 
prostorech staveb 
 
 
 
 
Územní, urbanistické studie budou také zaměřeny 
na hodnocení akustických poměrů v území; na 
základě tohoto hodnocení budou určeny kritické 
body a orgánem ochrany veřejného zdraví budou 
zhodnocena zdravotní rizika prevence negativního 
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva. 
 
 

budou jako podmíněně přípustné pouze 
ubytovací jednotky a ubytovny. 
 
V textu Řešení ÚP, v části A.12 „Stanovení 
pořadí změn v území (etapizace)“ bude 
doplněn text:    
„Realizace nových ploch je vázána na 
provedení přeložek navržených komunikací 
a dokladování splnění hygienických limitů 
hluku v chráněných venkovních prostorech 
staveb“ 
 
V textu Řešení ÚP, v části A.10 Vymezení 
ploch a koridorů…… bude doplněn text: 
„územní a urbanistické studie budou 
zaměřeny i na hodnocení akustických 
poměrů v území; na základě tohoto 
hodnocení budou určeny kritické body a 
orgánem ochrany veřejného zdraví budou 
zhodnocena zdravotní rizika prevence 
negativ.ovlivnění zdravot.stavu 
obyvatelstva“ 

Obvodní báňský úřad 
v Ostravě  

V návrhu ÚP je nutno zahrnout a vyznačit: 
- DP č.70557 s názvem Náklo 
- DP č.70865 s názvem Nová Ves u Litovle. 
Tyto DP je třeba v návrhu ÚP respektovat, proto je 
nutno uvést tuto skutečnost v textové části návrhu 
ÚP a současně vyznačit tyto DP v mapových 
přílohách tohoto návrhu v souladu s § 26 odst.3 
horního zákona. 
Byl zjištěn drobný nesoulad ve vynesení hranic DP 
Náklo – provést opravu hranic tohoto DP. 
Upozorňujeme, že se v oblasti nachází: 
- CHLÚ č. 007900002 Náklo I-část II 
- CHLÚ č. 06260000 Chořelice – Rozvadovice 
- CHLÚ č. 1310001 Haňovice II. 
 
Legenda k výkres.části neobsahuje značku pro 
vymezení CHLÚ v řešené oblasti a tyto nejsou 
v uvedené dokumentaci zakresleny. 

V textu ÚP, v části A.5.7 „Dobývání 
nerostů“ budou informace o těchto 
stávajících limitech v území doplněny.  
 Limity v území se v ÚP projeví pouze 
v koordinačním výkresu, který je grafickou 
částí odůvodnění územního plánu a jeho 
úkolem je prokázat koordinaci využívání 
území. Podle § 2 písm. b vyhlášky č. 
500/2006 Sb. koordinační výkres zahrnuje 
navržené řešení, neměnný současný stav 
a důležitá omezení v území, zejména limity 
využití území (§ 26 odst. 1 nového 
stavebního zákona). 
 
 
Bez opatření, je respektováno. 

VUSS Olomouc Řešené území obsahuje následující limity: 
- zájmové území pro nadzemní stavby  
(v zájmovém území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. 
jen na základě stanoviska ČR - MO, VUSS Brno) 
- letecky koridor, který je nutno respektovat podle 
ust. § 41 zák.č.49/1997 Sb. (v tomto území lze 
vydat ÚR a povolit nadzemní stavbu jen na základě 
stanoviska ČR – MO, VUSS Brno. Max. možná 
výška výstavby větrných elektráren je přípustná do 
59 m n.t. Na celém území může být v některých 
případech výstavba větrných elektráren a 
výškových staveb nad 30m nad terénem výškově 
omezena nebo zakázána). 
- zájmové území objektu důležitého pro obranu 
státu. V tomto území lze vydat ÚR a povolit níže 
vyjmenované druhy staveb jen na základě 
stanoviska ČR – MO, VUSS Brno: 
- výškové stavby (např. větrné elektrárny, zákl. 
stanice mobil.operátorů, vysílače, sila aj.) 
- výkonné zdroje elektromagnetického záření 
10KHz - 100 GHz  
- fotovoltaické elektrárny 
- trafostanice 

Limity v území se v ÚP projeví pouze 
v koordinačním výkresu, který je grafickou 
částí odůvodnění územního plánu a jeho 
úkolem je prokázat koordinaci využívání 
území. Podle § 2 písm. b vyhlášky č. 
500/2006 Sb. koordinační výkres zahrnuje 
navržené řešení, neměnný současný stav 
a důležitá omezení v území, zejména limity 
využití území (§ 26 odst. 1 nového 
stavebního zákona). 
 
V případech, kdy se limit týká celého 
správního území bude tato skutečnost 
uvedena formou poznámky pod legendu 
(limitů využití území) koordinačního 
výkresu. 
 
Uvedené limity a zájmy MO budou 
uvedeny v text.části  „Odůvodnění" – 
v části „Zvláštní zájmy“.  
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- nevhodné stavby a technologie (rozsáhlé 
plechové či kovové stavby, jako haly, přístřešky 
apod.; vedení VN do 100 kV, zalesnění, výsadba 
rozsáhlých sadů, vybudování velkých vodních ploch 
aj.) 
Výstavba výše uvedených typů staveb může být 
výškově omezena nebo zakázána, což bude 
posouzeno podle konkrétního typu stavby a její 
vzdálenosti od vojenského objektu v Újezdu u 
Uničova. 
Výše uvedené limity a zájmy MO požadujeme 
respektovat a zapracovat do textové a graf.části  
ÚP Litovel. Do textové části ,,Odůvodnění" např. 
do oddílu Zvláštní zájmy. V textové části A. Řešení 
územního plánu požadujeme v oddílu A.6.4 Zásady 
prostorového uspořádání sídla v odst. týkajícího se 
MO zapracovat zájmy MO dle výše uvedeného. 
Vzhledem k tomu, že zájmové území - Letecký 
koridor - se dotýká celého správního území, 
zapracujte tento limit do grafické části např. 
formou poznámky pod legendu koordinačního 
výkresu. 

Krajská veterinární 
správa Státní 
veterinární správy pro 
Olomoucký kraj 

Bez připomínek. Bez opatření. 

KÚOK, odbor dopravy a 
SH 

Bez připomínek. Bez opatření. 

Ministerstvo ŽP ČR, 
odbor výkonu státní 
správy VIII, Olomouc 

V případě, že bude zajištěna územní ochrana 
výhradních ložisek, nemáme k projednávanému 
návrhu ÚP na úseku státní správy geologie 
připomínky. 

Bez opatření, je respektováno. 

Státní plavební správy, 
pobočka Přerov 

Bez připomínek. Bez opatření. 

 
Opakované (druhé) veřejné projednání posouzeného návrhu územního plánu podle § 52 odst. 1 
nového stavebního zákona nařídil pořizovatel na 20.6.2012. Návrh územního plánu byl v souladu s §  

52 nového stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 21.5.2012 do 
20.6.2012.  

Do projednávání bylo jmenovitě přizváno 23 dotčených orgánů, z nichž 4 uplatnilo svá stanoviska.  
Uplatněná stanoviska dotčených orgánů v rámci opakovaného veřejného projednání byla vyhodnocena 
takto: 
 
Dotčený orgán Obsah stanoviska Způsob řešení 
Státní plavební správy, 
pobočka Přerov 

Bez připomínek. Bez opatření. 

Ministerstvo ŽP ČR, 
odbor výkonu státní 
správy VIII, Olomouc 

V případě, že bude zajištěna územní ochrana 
výhradních ložisek, nemáme k projednávanému 
návrhu ÚP na úseku státní správy geologie 
připomínky. 

Bez opatření, je respektováno. 

KÚOK, odbor dopravy 
a SH 

Bez připomínek.  Bez opatření. 

ČR – Ministerstvo 
obrany ČR, Vojenská 
stavební a ubytovací 
správa Brno 

V textové části územního plánu, na str.60, 
požadujeme opravit odstavec o zájmových územích 
Ministerstva obrany v souladu se stanoviskem čj. 
7429/21989/2011-1383-ÚP-OL ze dne 7.11.2011, 
které jsme uplatnili k návrhu ÚPD v první fázi 
veřejného projednání. 

Bude respektováno. 

 
6. Vyhodnocení splnění zadání územního plánu  
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Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným zadáním územního plánu.  
Zadání územního plánu Litovel, jako závazný podklad pro zpracování návrhu územního plánu Litovel 
schválilo Zastupitelstvo města Litovel na svém 12. zasedání dne 12.10.2000.  
 
7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí  
 
Dotčený orgán neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí. 
Nenastala tak povinnost vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.  
 
8. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení:  
 
Urbanistické řešení územního plánu Litovel bylo zpracováno podle schváleného zadání územně 
plánovací dokumentace. Koncepce rozvoje řešeného území je nejlépe patrná z grafické části návrhu - 
hlavní výkres, případně v grafické části odůvodnění - koordinační výkres, kde je návrh rozvoje území 
konfrontován s limity využití území, které znázorňují jednotlivá správní rozhodnutí, týkající se ochrany 
území a jeho hodnot. Územní plán je řešen v souladu s cíli územního plánování. To znamená, že 
vytváří základní předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v řešeném území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních 
složek - půdy, vody, ovzduší. Soulad s cíli územního plánování se odráží v řešení urbanistické strategie 
dlouhodobého rozvoje obce a především v regulativech. V území obce je soulad s cíli územního 
plánování zajišťován důsledným respektováním ochranných pásem vodních toků, lesa a prvků 
územního systému ekologické stability. Kulturní hodnoty jsou zajištěny ochrannou archeologických 
nalezišť a jednotlivých kulturních památek.  
 
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa  
 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „vyhodnocení záborů půdy“) je zpracováno podle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 231/1999 Sb., 
vyhlášky MŢP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu, Metodického pokynu MŢP ČR (č.j. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu ze dne 1.10. 1996 s účinností od 1.1.1997 a zákona č.289/1995 Sb.,o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Vyhodnocení záboru půdy slouží orgánům ochrany 
zemědělského půdního fondu k posouzení předpokládaného záboru zemědělské půdy v jednotlivých 
lokalitách navržených k výstavbě. Vyhodnocení záborů půdy je dokumentováno v odůvodnění 
územního plánu textovou částí s tabulkovou přílohou a ve výkresu II.2.c). V celém řešeném území 
jsou zakresleny hranice a kódy bonitních půdně ekologických jednotek a odvodněné pozemky. Návrh 
je vyhodnocen podle hranic bonitně půdních ekologických jednotek platných od 1.1.1999 a jednotlivé 
BPEJ jsou zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy I. až V.  

Územní plán navrhuje ke změně funkčního využití celkem 249,14 ha pozemků, z toho 221,25 ha 
pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu, a to 211,83 ha pro stavební funkce a 23,45 ha 
pro zeleň.  

Územní plán předpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) pouze pro 
plochy vodní a vodohospodářské v rámci protipovodňové ochrany. Jedná se o vodní plochu (WT1) 
v k.ú. Chořelice, jejíž realizací je dotčeno 0,17 ha PUPFL a součást vodohospodářských ploch v k.ú. 
Nasobůrky, jejichž realizací dojde k dotčení 0,06 ha PUPFL.  
 
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  
 

Pořizovatel veřejně projednal návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel 
nejpozději při veřejném (prvním) projednání dne 16.11.2011 v souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona námitky dotčených osob vymezených v § 52 odst. 2 stavebního zákona.  

Na podané námitky se jednotlivě neodpovídá.  



Územní plán Litovel Odůvodnění řešení ÚP 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 81 

Zastupitelstvo město Litovel jako příslušný správní orgán dle § 6 odst. 5 nového stavebního zákona 
rozhodlo na svém 14.zasedání konaném dne 15.3.2012 o námitkách uplatněných k návrhu územního 
plánu na podkladě návrhu rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění zpracovaného pořizovatelem ve 
spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou města p. Petrem Šrůtkem (poté, co vyhodnocení 
námitek bylo kladně projednáno s dotčenými orgány), takto: 
 
Číslo Datum 

podání 
Podatel Obsah námitky Vyhodnocení a odůvodnění 

7 31.10.2011 Andrea Kvapilová 
Petr Kvapil 
Pavlínka 597/3,  
784 01  Litovel 

Nesouhlas se zařazením 
pozemků parc.č. 508/1 a 
508/7 k.ú. Litovel do návrhové 
plochy parkové zeleně, včetně 
navržené veřejně prospěšné 
stavby komunikace. Požadavek 
na možnost komerční výstavby 
– výstavba ekologické 
samoobslužné myčky 
s možným občerstvením.  

Vyhovět 
plocha bude řešena jako 
návrhová plocha silniční dopravy 
(DS). Navržené dopravní řešení, 
včetně návrhu přemostění 
přilehlého toku bude zrušeno.  

9 2.11.2011 Hana Dohnalová 
Svatoslav Dohnal 
Nasobůrky 12,  
783 21  Chudobín 

Nesouhlas se zařazením 
pozemku parc.č. 55 a části 
pozemku parc.č. 54 k.ú. 
Nasobůrky do ploch pro 
dopravu, včetně navržené VPS  
komunikace. 

Vyhovět 
dopravní závadu neřešit, 
ponechat současný stav.  

10 2.11.2011 Ondřej Paták 
Jitka Patáková 
Zdeněk Paták 
Kollárova 202,  
784 01  Litovel 

Nesouhlas se zařazením části 
pozemků parc.č.  st.359 a 
875/1 k.ú. Litovel do ploch pro 
dopravu, včetně navržené VPS 
komunikace. 

Nevyhovět 
v rozporu se základem koncepce 
územního plánu. Stávající 
přemostění je nevyhovující a 
nové je nutností. Bude řešeno 
podrobnější dokumentací. 

12 9.11.2011 Evžen Stehlík  
Poděbradova 751, 784 
01  Litovel 

Nesouhlas s navrženým pěším 
propojením (VPS)  nové 
zástavby na Olomouckém 
předměstí přes ul.Palackého 
do ul. Příčná,  na pozemcích 
parc.č. st.411, st.1854 a 214/1 
k.ú. Litovel.  

Nevyhovět 
s ohledem na koncepci řešení 
územního plánu.  
 

13 9.11.2011 Mgr. Andrea Kaňáková 
Myslechovice 94, 783 
21  Chudobín 

Nesouhlas se zařazením části 
pozemku parc.č. 62/3 k.ú. 
Myslechovice do plochy sportu. 
 
 
 
 
 
Nesouhlas s navrženým 
vedením VVN  (VPS) 
situovaném na sousedním 
pozemku a s tím spojeným 
přesahem ochranného pásma 
tohoto nového vedení do 
pozemku parc.č. 62/3 k.ú. 
Myslechovice . 

Vyhovět  
v souvislosti se změnou 
funkčního využití sousední 
návrhové  plochy sportu na 
plochu bydlení, bude na 
uvedeném pozemku ponechán 
návrh bydlení  
 
Vyhovět 
navržená přeložka vedení  VVN 
bude předvedena do výhledu, a 
to v návaznosti na převedení 
související návrhové plochy 
bydlení taktéž do výhledu.  
Vazba na č.84.  

14 9.11.2011 Pinkava Jan 
Pinkavová Jarmila 
Nasobůrky 124, 783 21  
Chudobín 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením  křižovatky 
silnic II/635 a III/03543 a 
s tím souvisejícím návrhem 
asanace objektu parc.č. st.161 
k.ú. Nasobůrky. 

Vyhovět 
dopravní závadu neřešit, 
ponechat současný stav. 

23 14.11.2011 Litovelská cukrovarna 
a.s.,  
IČ 64509109 
Loštická 131,  

Požadavek na zúžení koridoru 
územní rezervy pro přeložku 
silnice II/449 mimo areál 
cukrovaru. 

Částečně vyhovět 
v rozsahu dohody s odborem 
dopravy KÚOK. S odkazem na 
odst. 42 ZÚR OK se zmenšení 
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784 01  Litovel  
 
 
 
 
Požadavek na změnu trasování 
navržené komunikace z ul. 
Zahradní přes areál cukrovaru. 

šířky koridoru přeložky silnice 
II.tř. stanovené v odst. 43.2. 
Zásad, připouští v rámci 
zpracování územního plánu. 
 
Vyhovět 
bezkolizní požadavek 

26 14.11.2011 Martin Pekař 
Palackého 905,  
784 01  Litovel 
Bc. Michal Pekař 
K.Sedláka 1221, 784 01  
Litovel 

Požadavek na zrušení návrhu 
přeložky silnice II/635 na 
pozemku parc.č. 1415/2 k.ú. 
Litovel.  

Nevyhovět 
požadavek je v rozporu se 
základem  koncepce řešení 
územního plánu, kterým je mj. 
přeložení silnice II/635 ze 
zastavěného území města jižním 
směrem s odlehčením 
stávající okružní křižovatky 
Olomoucká – Svatoplukova. 

28 15.11.2011 Jaroslav Čamek, 
Žerotínova 264, 784 01  
Litovel 
Alena Harszlaková 
Svatoplukova 122, 784 
01  Červenka 

Požadavek na zrušení části 
návrhové plochy SO.2, včetně  
navrženého přestavbového 
území  na pozemcích parc.č. 
st.275/2 a 1796 k.ú. Litovel. 

Vyhovět. 
bude ponechán současný stav. 

29 15.11.2011 Dagmar Oharková 
Purkyňova 3,  
750 02 Přerov 
Ing. Zdeněk Buzrla 
Sklený kopec 1634, 753 
01  Hranice 

Nesouhlas s navrženými 
protipovodňovými opatřeními  
(VPS) na pozemcích parc.č. 
224/1, 224/2 a 225/1 k.ú. 
Litovel. 

Nevyhovět 
protipovodňová opatření jsou do 
územního plánu přebírána a 
řešení územního plánu je s nimi 
koordinováno. 
Protipovodňová ochrana Litovle 
je řešena  již nadřazenou 
územně plánovací dokumentací 
(ZÚR Ol.kraje),  která k zajištění 
provedení opatření ke snižování 
ohrožení území povodněmi 
stanovuje v územním plánu 
respektovat návrh západního a 
severního ohrázování Litovle a 
návrh severního obtokového 
koryta Litovle, včetně 
zkapacitnění stávajících i 
původních průtočných profilů 
v Litovli. Z uvedené krajské 
dokumentace dále vyplývá 
požadavek  navrhovat 
v záplavových územích na 
základě podrobných 
dokumentací ochranná opatření, 
včetně technických, směřující  ke 
zvýšení ochrany zastavěného a 
zastavitelného území. 

33 15.11.2011 Vladimíra Hartelová 
Starom.nám. 460, 784 
01  Litovel 

Požadavek na zrušení části 
návrhové plochy SO.2, včetně 
navrženého přestavbového 
území na pozemcích parc.č. 
415/9 a st.580/2 k.ú. Litovel. 

Vyhovět 
bude ponechán současný stav. 

34 15.11.2011 Ing.Vladimír Sapara 
Palackého 925,  
784 01 Litovel 
Ing. Jiskra Hrubanová 
Skorkovského 136, 636 
00  Brno 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením přes 
pozemky parc.č. 299/2 a 
300/3 k.ú. Litovel (VPS 
komunikace). 

Nevyhovět 
požadavek je v rozporu se 
základem  koncepce řešení 
územního plánu. Stávající 
přemostění je nevyhovující a 
nové je nutností. Bude řešeno 
podrobnější dokumentací. 

36 15.11.2011 Jiří Čamek 
Starom.nám. 62, 784 

Požadavek na zrušení části 
návrhové plochy SO.2, včetně  

Vyhovět 
bude ponechán současný stav  
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01  Litovel navrženého přestavbového 
území  na pozemcích parc.č. 
st.275/1 a st. 275/3 k.ú. 
Litovel. 

38 15.11.2011 Mateřská škola, 
přísp.org. 
Frištenského,  
784 01  Litovel  

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením, tj. 
prodloužením ul. Frištenského 
do lokality Za humny 
v Chořelicích. 

Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu.   

39 15.11.2011 Hana Saparová 
Vladimír Sapara 
Frištenského 1296, 784 
01  Litovel 

Shodné s č.38. Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu.   

40 15.11.2011 David Elgner 
Petra Elgnerová 
Frištenského 1049, 784 
01  Litovel 

Shodné s č.38. Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu. 

41 15.11.2011 Zbořilová Jarmila 
Jaroslav Nerušil 
Jana Nerušilová 
Frištenského 829, 784 
01  Litovel 

Shodné s č.38. Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu.   

42 15.11.2011 Mgr. Zdenka Frištenská 
Miroslav Burián 
Zdenka Frištenská 
Frištenského 955, 784 
01  Litovel 

Shodné s č.38. Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu. 

43 15.11.2011 František Elgner 
Zdenka Elgnerová 
Frištenského 1049, 784 
01 Litovel 

Shodné s č.38. Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu. 

44 15.11.2011 Pivovar Litovel a.s., IČ 
47676914 
Palackého 934,  
784 01  Litovel 

Požadavek na rozšíření 
návrhové plochy průmyslové 
výroby pivovaru  na úkor 
navazující návrhové plochy 
ostatní zeleně  (pozemky 
parc.č. 59/11, 59/7, 59/4  k.ú. 
Chořelice)  a s tím související 
změny trasy navrženého  
prodloužení ul. Frištenského do 
lokality Za humny 
v Chořelicích. 

Vyhovět   
jde o významný závod s tradicí 
velmi starého data, který v 
posledních deseti letech prošel 
rozsáhlou modernizací. Pivovar 
patří  v současné době k  
významným partnerům 
společenského, kulturního 
a sportovního dění ve městě.  
 
Město Litovel je dle krajské 
územně plánovací dokumentace 
součástí rozvojové oblasti  
regionálního významu RO4 
Litovel-Uničov. V takto 
vymezené specifické oblasti je 
nutno mj. podporovat 
hospodářský rozvoj a sociální 
soudržnost a vytvářet zde 
podmínky pro 
územní předpoklady pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, rekreace 
a cestovního ruchu, 
ekologického zemědělství a 
tradičních řemesel vymezením 
vhodných rozvojových území 
a pravidel pro umísťování těchto 
aktivit v obcích i v krajině v 
koordinaci s ochranou přírody 
a krajiny. 
Prioritou v oblasti 
hospodářského rozvoje je pak 
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i spoluvytváření předpokladů pro 
řešení podmínek zaměstnanosti 
obyvatel v Olomouckém kraji. 
Vytvářet územně plánovací 
předpoklady pro snižování 
nezaměstnanosti obyvatel, 
především posílením nabídky 
ploch pro podnikání s ohledem  
na diferencované předpoklady 
jednotlivých regionů a obcí. 

45 15.11.2011 Mgr. Miloš Freml 
Vítězná 588,  
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu 
funkčního využití části 
návrhové plochy OV.4 na 
pozemku parc.č. 88/2 k.ú. 
Chořelice na plochu pro 
bydlení. 
 
Požadavek na změnu 
funkčního využití návrhové 
plochy ostatní zeleně na 
pozemcích parc.č. 89/1,2 k.ú. 
Chořelice na plochu pro 
bydlení příp. občanskou 
vybavenost (návrh: parkurové 
závodiště s tribunou) . 

Vyhovět 
plocha bude řešena jako plocha 
obytná smíšená ostatní SO.2  
 
 
 
 
Nevyhovět  
plochy pro sport a rekreaci jsou 
dle koncepce územního plánu 
směřovány do lokality Velké 
Pastvisko. 

46 15.11.2011 LB MINERALS, s.r.o., IČ 
27994929 
330 12 Horní Bříza 431 

Nesouhlas s vymezením LBC U 
Unčovic a jeho tvarem 
v souvislosti s LBK 27 a LBK 
29, a dále jeho vymezením 
jako VPS WU 01 (část 
pozemku parc.č. 210/35 k.ú. 
Unčovice). 
 
Nesouhlas s trasováním 
kanalizačního řadu Unčovice-
Rozvadovice těžištěm územní 
rezervy pro plochy VT 
(pozemek parc.č. 178/2 k.ú. 
Unčovice). 
 
Nesouhlas s navrženou 
cyklostezkou Rozvadovice – 
Unčovice těžištěm územní 
rezervy pro plochy VT 
(pozemek parc.č.  178/2 k.ú. 
Unčovice). 
 
Nesouhlas s umístěním 
protipovodňového opatření na 
našich pozemcích (podél SV 
okraje Unčovic). 

Částečně vyhovět 
jde o nezbytné LBC. Vyhovět 
s přesunutím  LBC na pozemek 
č. 178/2, který je také ve 
vlastnictví žadatele, mimo plochu 
územní rezervy pro těžbu. 
 
 
Vyhovět 
dle vydaného územního 
rozhodnutí vede trasa mezi 
Unčovicemi a Rozvadovice  
mimo zájmy těžby.  
 
 
Vyhovět 
cyklostezka je realizována mimo 
zájmy těžby. 
 
 
 
 
Nevyhovět.  
linii  protipovodňového opatření  
kolem zastavěné části Unčovic 
nelze umístit jinam. 

50 16.11.2011 Tomáš Pospíšil 
Iveta Pospíšilová 
Drahomíra Pospíšilová 
Frištenského 914, 784 
01  Litovel 

Shodné s č.38. Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu. 

51 16.11.2011 Renáta  Urbanová 
Roman Urban 
Frištenského 830, 784 
01  Litovel 
 

Shodné s č.38. Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu. 

52 16.11.2011 Crhák Jiří 
Crháková Jana 
Crhák Jiří (1984) 

Shodné s č.38. Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu. 
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Crhák Martin 
Frištenského 932, 784 
01  Litovel 

55 16.11.2011 Ing. Jiří Sedláček 
Wanklova 761,  
779 00  Olomouc 

Požadavek na změnu 
funkčního využití návrhové 
plochy sportu na pozemcích 
parc.č. 1582/2 a 776/26 k.ú. 
Litovel na plochu pro bydlení. 

Nevyhovět 
navržená plocha sportu tvoří 
odpočinkové zázemí pro nově 
navrženou bytovou výstavbu 
v sousedství.  

56 16.11.2011 Ing. Jiří Sedláček 
Wanklova 761,  
779 00  Olomouc 

Požadavek na změnu 
funkčního využití návrhové 
plochy bydlení (BI) na 
pozemcích parc.č. 848/1,2,3 
k.ú. Litovel na plochu pro 
hromadné  bydlení.  

Nevyhovět 
ponechat bydlení individuální. 
Bytové domy na okraji u lesa 
jsou nevhodným přechodem do 
krajiny.  Úkolem územního 
plánování je mj. stanovovat 
urbanistické, architektonické 
a estetické požadavky na 
využívání a prostorové 
uspořádání území, zejména na 
umístění, uspořádání a řešení 
staveb. 

60 16.11.2011 Luděk Hlavinka 
Sochova 389,  
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu 
funkčního využití části 
návrhové plochy 
obč.vybavenosti  OK.1 na 
pozemcích parc.č. 21/1,3 k.ú. 
Tři Dvory u Litovle na plochu 
pro individuální bydlení. 

Vyhovět 
plocha bude celá řešena jako 
plocha obytná smíšená ostatní 
SO.2.  

63 16.11.2011 Martin Truxa 
Mgr. Eva Truxová 
Svatoplukova 950, 784 
01  Litovel 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením na 
pozemku parc.č. st.551/2 k.ú. 
Litovel a s tím související 
navrženou asanací objektu čp. 
950 situovaném na tomto 
pozemku. 

Vyhovět 
dopravní závadu neřešit, 
ponechat současný stav. 

64 16.11.2011 Nerušil Tomáš 
Kysucká 428,  
784 01  Litovel 
Nerušil Michal 
Nerušilová Zuzana 
Šmakalova 237, 784 01  
Litovel 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením na 
pozemcích parc.č. st.513, 
st.855 a 283/3 k.ú. Litovel a s 
tím související navrženou 
asanací objektu  čp.167 a 
objektu techn.vybavení, 
situovaných na těchto 
pozemcích. 

Vyhovět  
ponechat současný stav.  

66 16.11.2011 Myslík Jiří 
Myslíková Ivana 
Olomoucká 912, 784 01  
Litovel 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením na 
pozemku parc.č. 1336 k.ú. 
Litovel, tj.  navržená MK 
z Olomouckého předměstí 
směřující do východní části 
města. 

Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu. 
Základem koncepce územního 
plánu je mj.  
doplnění a úprava vedení 
sběrných městských komunikací 
tak, aby zajistily lokální spojení 
severojižním směrem ve 
východní části města a 
západovýchodním směrem ve 
střední části  města, neboť 
jednoduchý dopravní skelet 
sběrných komunikací městu 
chybí a veškerá spojení jsou 
vedena 
přetíženou ulicí Dukelskou. 

67 16.11.2011 Ing. Petr Váňa 
Olomoucká 984, 784 01  
Litovel 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením 
v sousedství RD čp. 984 v 

Nevyhovět  
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu. 
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Litovli, tj. nově navržená 
křižovatka propojující ul. 
Štefánikovu s ul. Olomoucká (v 
místě stávající ČS PHM) a 
pokračující novou MK 
z Olomouckého předměstí do 
východní části města. 

Základem koncepce územního 
plánu je mj. doplnění a úprava 
vedení sběrných městských 
komunikací tak, aby zajistily 
lokální spojení severojižním 
směrem ve východní části města 
a západovýchodním směrem ve 
střední části  města, neboť 
jednoduchý dopravní skelet 
sběrných komunikací městu 
chybí a veškerá spojení jsou 
vedena přetíženou ulicí 
Dukelskou. 

68 16.11.2011 Alžběta Pivovarová 
Slavíčkova 7, 702 00 
Ostrava 
 
Jana Svobodová 
Kosmická 1563, 708 00  
Ostrava 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením na 
pozemcích parc.č.  214/2, 
st.410 k.ú. Litovel, tj. 
návrhová plocha dopravy na 
pozemku parc.č. 214/2 k.ú. 
Litovel a navržené pěší 
propojení přes pozemek 
parc.č. st.410 do ul. Palackého 
a ul.Příčná. 

Nevyhovět 
požadavek je v kolizi s koncepcí 
řešení územního plánu. 
 
Pozemek parc.č. st.410 není 
navrženým pěším propojením 
dotčen. 

69 16.11.2011 TJ Vodní sporty Litovel 
Kollárova 808,  
784 01  Litovel 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením na 
pozemcích parc.č. st.1899 a 
st.1282 k.ú. Litovel a s tím 
související navrženou asanací 
stávajících objektů situovaných 
na těchto pozemcích 
(loděnice) 

Vyhovět částečně 
komunikaci je nutno rozšířit,  
i když zasáhne do pozemků. Od 
asanace objektu loděnice bude 
upuštěno. 
Propojením koupaliště 
s vodáckou základnou získá 
Litovel rozsáhlý přírodní komplex 
zaměřený na sportovně-
rekreační vyžití místních obyvatel 
i návštěvníků. Návrh nové trasy 
místní komunikace podél náhonu 
ke koupališti s propojením na ul. 
Javoříčskou je podmínkou. 

76 16.11.2011 ZD Haňovice 
783 21  Haňovice 18 

Zapracovat do návrhu ÚP 
přístupovou komunikaci 
k návrhové ploše  SO.2 v k.ú. 
Myslechovice . 

Vyhovět  
řešit návrh nové komunikace za 
účelem zpřístupnění plochy na 
pozemku parc.č. 77/1 k.ú. 
Myslechovice 

77 16.11.2011 Pavel Obrátil 
783 21  Myslechovice 
109 

Nesouhlas s výsadbou 
biokoridoru LBK 10. 
Nesouhlas s výsadbou 
lokálního biocentra LBC Za 
Cholinskou. 

Nevyhovět  
námitka je irelevantní – územní 
plán zajišťuje pouze územní 
ochranu, nikoliv výsadbu (ta 
proti vůli vlastníka není možná) - 
stávajícímu způsobu využití nic 
nebrání. 

78 16.11.2011 Vratislav Spurný 
783 21  Myslechovice  6 

Nesouhlas s výsadbou 
biokoridoru LBK 10. Nesouhlas 
s výsadbou lokálního biocentra 
LBC Za Cholinskou. 

Nevyhovět, 
námitka je irelevantní – územní 
plán zajišťuje pouze územní 
ochranu, nikoliv výsadbu (ta 
proti vůli vlastníka není možná) - 
stávajícímu způsobu využití nic 
nebrání. 

79 16.11.2011 Zuzana Strakošová 
Pavlínka 3, 
784 01  Litovel 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením na 
pozemku parc.č. 287/1 k.ú. 
Litovel. 

Nevyhovět 
požadavek je v rozporu se 
základem  koncepce řešení 
územního plánu. Stávající 
přemostění je nevyhovující 
a nové je nutností. Bude řešeno 
podrobnější dokumentací. 
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80 16.11.2011 Pavla Strakošová 
Pavlínka 3,  
784 01  Litovel 

Nesouhlas s navrženým 
dopravním řešením na 
pozemku parc.č. 287/1 k.ú. 
Litovel. 

Nevyhovět, 
požadavek je v rozporu se 
základem  koncepce řešení 
územního plánu. Stávající 
přemostění je nevyhovující 
a nové je nutností. Bude řešeno 
podrobnější dokumentací. 

84 16.11.2011 Mgr. Jiří  a Andrea 
Kaňákovi Myslechovice 
94 
Karel a Jana Říhovi, 
Mysl.106 
Martina a Michal 
Pravdovi 
Myslechovice 99 
Lenka Kratochvílová, 
Mysl.100 
Svatava Smékalová, 
Mysl.101 
Ing. Lubomír Sedlář, 
Mysl.102 
Marie Dostálová, Mysl. 
86 

Nesouhlas s navrženou 
plochou individuálního bydlení 
v lokalitě Záhumenky, na 
pozemcích parc.č. 61/25,26,27 
k.ú. Myslechovice. 

Vyhovět. 
návrhová plocha bydlení bude 
převedena do výhledu. 
 
Vazba na č.13 

 

Pořizovatel poté, co veřejně projednal upravený a posouzený návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 
stavebního zákona, obdržel nejpozději při opakovaném (druhém) veřejném projednání dne 20.6.2012 
v souladu s § 52 odst. 3 nového stavebního zákona 2 námitky dotčených osob vymezených v § 52 
odst. 2 nového stavebního zákona.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem předkládá Zastupitelstvu města Litovel návrh 
rozhodnutí o uplatněných námitkách a jejich odůvodnění: 
číslo Datum 

podání 
Podatel Obsah námitky Vyhodnocení a odůvodnění 

86 30.5.2012 Evžen Stehlík 
Poděbradova 751 
784 01  Litovel 

Nesouhlas s navrženým 
pěším propojením (VPS)  
nové zástavby na 
Olomouckém předměstí přes 
ul.Palackého do ul. Příčná,  
na pozemcích parc.č. st.411, 
st.1854 a 214/1 k.ú. Litovel. 

Vyhovět 
V průběhu projednávání 
územního plánu došlo 
k zastavění pozemku parc.č. 
st.411 komerčním objektem. 
Vzhledem k nově navrženým 
významným aktivitám v 
prostoru Velkého Pastviska je 
toto  pěší propojení i nadále 
žádoucí. V rámci první změny 
územního plánu  bude hledáno 
alternativní řešení. 

89 19.6.2012 Marie Vaňková 
784 01  Chořelice 1068 

Nesouhlas s rozšířením 
návrhové plochy průmyslové 
výroby pivovaru na úkor 
navazující návrhové plochy 
zeleně (pozemky parc.č. 
59/11, 59/7, 59/4 k.ú. 
Chořelice) 

Nevyhovět 
Pivovar Litovel je významným 
závodem s tradicí velmi 
starého data, který v 
posledních deseti letech prošel 
rozsáhlou modernizací. Pivovar 
Litovel patří v současné době 
k  významným partnerům 
společenského, kulturního 
a sportovního dění ve městě.  
 
Město Litovel se ztotožňuje 
s prioritami kraje v oblasti 
hospodářského rozvoje 
(vyplývající z krajské územně 
plánovací dokumentace - 
Zásady územního rozvoje 
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Ol.kraje), tj. podporovat 
hospodářský rozvoj a sociální 
soudržnost a vytvářet zde 
podmínky pro územní 
předpoklady pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, 
rekreace a cestov. ruchu, 
ekologického zemědělství 
a tradičních řemesel 
vymezením vhodných 
rozvojových území a pravidel 
pro umísťování těchto aktivit 
v obcích i v krajině v 
koordinaci s ochranou přírody 
a krajiny.  
 
Cílem města je přirozeně 
dosáhnout obecně 
prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů 
při harmonickém využití území. 
Nicméně takový kompromis 
může nabýt celé řady podob 
a konkrétní volba využití 
určitého území reflektuje 
i aktuální politickou vůli 
v orgánech obce. Vzhledem 
k územnímu a společenskému 
vývoji nelze očekávat absolutní 
neměnnost poměrů.  Územní 
plán nelze chápat jako 
zakonzervování dnešních 
podmínek na věčné časy, je 
třeba počítat s tím, že územní 
regulace s sebou nese zásadní 
důsledky pro život obce nebo 
naopak zpátečnického 
skanzenu může ovlivnit několik 
dalších generací obyvatel. 
(zdroj: rozsudek NSS č. 1 Ao 
4/2011 – 42).  

 
11. Vyhodnocení připomínek  
 

Pořizovatel veřejně (poprvé) projednal návrh územního plánu dle § 52 odst. 1 nového stavebního 
zákona a obdržel nejpozději do skončení veřejného projednání dne 16.11.2011 v souladu s § 52 odst. 
3 stavebního zákona, připomínky osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem 
územního plánu přímo dotčeny dle § 172 odst. 4 správního řádu.  

Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá.  

Městský úřad Litovel, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 nového stavebního zákona, se 
připomínkami právnických a soukromých osob zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, 
místostarostou města p. Petrem Šrůtkem, je vyhodnotil a učinil k nim závěry (poté, co vyhodnocení 
připomínek bylo kladně projednáno s dotčenými orgány), takto: 
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Číslo Datum 

podání 
Podatel Obsah připomínky Vyhodnocení  a odůvodnění 

1 5.10.2010 Eva Skládalová,  
Myslechovice 80, 
783 21 Chudobín 

Požadavek na zařazení pozemku 
parc.č. 278/2 z orné půdy do 
ploch pro bydlení. 

Vyhovět částečně  
v prodloužení zastavitelné 
plochy na sousedním pozemku 
parc.č. 278/5.  
Pozemek bezprostředně 
navazuje na návrhovou plochu 
bydlení, dojde tedy  k ucelení 
celé lokality; pro 1RD. 

2 13.10.2010 Bedřich Vydra,  
Tyršova 129, 784 
01  Červenka 
Jiří Vydra,  
Tři Dvory 100, 784 
01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití pozemků parc.č. 251 a 252 
k.ú. Tři Dvory u Litovle ze stavové 
plochy bydlení na plochu smíšenou 
obytnou ostatní. 

Vyhovět 
stavová plocha bydlení bude 
řešena jako celek  SO.2  (bylo 
doprojednáno s vlastníkem 
sousedního pozemku parc.č. 
260) 

3 18.4.2011 Mgr.Vladimíra 
Hradilová 
Pavel Stankovič 
Pavlínka 922, 784 
01 Litovle 

Požadavek na zařazení pozemků 
parc.č. 44/3, 44/4, 44/5 k.ú. 
Nasobůrky z plochy zeleně ostatní 
a specifické do ploch silniční 
dopravy. 

Vyhovět 
uvedené pozemky byly od 
města již zakoupeny za tímto 
účelem. Pozemky navazují na 
stavovou plochu dopravy. 
Bezkolizní požadavek. 

4 24.10.2011 Svatava 
Kohoutková 
Trnkova 22/554, 
779 00  Olomouc 

Požadavek na změnu funkčního 
využití části stavové plochy výroby 
na pozemcích parc.č. 1315/1 a 
1315/4 k.ú. Litovel na plochu 
bydlení. 

Vyhovět 
jde o oplocené zahrady mimo 
výrobní areál Kimberly Clark. 
Plochy zahrad jsou součástí 
ploch bydlení. V navazujícím 
územním řízení dle stavebního 
zákona bude dokladováno 
splnění hygienických limitů 
z důvodu blízkého zdroje hluku 
(výrobní areál) v chráněném 
venkovním a vnitřním prostoru 
staveb RD. 

5 31.10.2011 PhDr. Josef 
Hubáček 
Kysucká 541, 784 
01  Litovel 
Ludmila 
Gottwaldová,  
Palackého 823, 
784 01  Litovel 

Požadavek na zařazení pozemků 
parc.č.  556, 557  a 555/2 k.ú. 
Savín z orné půdy (částečně i les a 
plochy smíšené nezastavěného 
území)  do ploch pro rekreaci.  

Nevyhovět, 
požadavek je zcela 
nekoncepční. Velká rozloha 
(1,0421 ha), zábor PUPFL lze 
jen v opodstatněných 
případech, plocha se nachází 
v ochranném pásmu lesa, není 
zajištěna dopravní obslužnost. 
Jednou ze základních snah 
územního plánování je 
udržovat kompaktnost 
zástavby a tím výrazněji 
nezvyšovat nároky na vedení 
a na posilování potřebné 
infrastruktury v souladu 
s udržitelným rozvojem. 
Částečná (bodová) 
nekompaktní zástavba území 
objekty bydlení je v rozporu 
s cíly územního plánování. 

6 31.10.2011 Navrátil Milan 
Březové 51,  
784 01  Litovel 

Požadavek na zařazení pozemků 
parc.č. 224/4 a 224/3 k.ú. 
Unčovice (místní část Březové) 
z orné půdy na plochy pro bydlení. 

Vyhovět 
pozemky navazují na 
zastavěné území obce 
a přilehlou místní komunikaci; 
dojde k dotvoření a ucelení 
celé lokality. 

8 1.11.2011 Pavel Obrátil 
Myslechovice 109,  

Požadavek na zařazení pozemku 
parc.č. 61/8 k.ú. Myslechovice 

Nevyhovět 
požadavek nekoncepční, mimo 
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783 21 Chudobín z orné půdy na plochu pro bydlení. stávající zástavbu, nelze zajistit 
dopravní obsluhu pozemku  
(pozemek 404/4 a 43/4 je 
jiného vlastníka) a následně 
ani technickou infrastrukturu.  
Jednou ze základních snah 
územního plánování je 
udržovat kompaktnost 
zástavby a tím výrazněji 
nezvyšovat nároky na vedení 
a na posilování potřebné 
infrastruktury v souladu 
s udržitelným rozvojem. 

11 8.11.2011 Vaněk Vladimír 
Myslechovice 15, 
783 21 Chudobín 
 

Požadavek na zařazení pozemku 
parc.č. 30/9 a zbývající části 
pozemku parc.č. 30/1 k.ú. 
Myslechovice  z orné půdy na 
plochu pro bydlení. 

Nevyhovět, 
v rámci koncepce územního 
plánu byla navržena pouze 
dostavba proluky.   
Jednou ze základních snah 
územního plánování je 
udržovat kompaktnost 
zástavby a tím výrazněji 
nezvyšovat nároky na vedení 
a na posilování potřebné 
infrastruktury v souladu 
s udržitelným rozvojem. 

15 9.11.2011 Obec Náklo Protipovodňová opatření města 
Litovel vnímáme jako další stupeň 
etapového řešení v kontextu 
protipovodňové ochrany sídel 
v území Povodí Moravy. 
Dílčí etapy započaté po r. 1997 
jsou prováděny s ohledem na 
charakter toku a rozsah 
záplavového území ve vztahu 
k tehdejším podmínkám, které 
byly výchozím parametrem pro 
řešení budoucích staveb. Jsme 
toho názoru, že předpokladem 
účinnosti  opatření  odvozených od 
Q100 (ohrázování, navýšení  hrází, 
stavba obtokových kanálů apod.) 
je zachování stejných průtoků 
vodních toků a prostupnosti vod 
v porovnaní s r.1997.  
Skutečnosti: 
V uplynulém období od r. 1997 
dochází v čase z pohledu 
průtokových poměrů ve stávajícím 
řečišti ke změnám, které jsou 
protikladem k prováděným 
opatřením. Poukazujeme na 
problém nárůstu objemu překážek 
v toku jako jsou padlé a 
nevytěžené kmeny v řečišti, 
nánosy zeminy v korytě a zvláště 
v profilech mostních objektů. 
Zmíněné změny mají dle našeho 
názoru v konečném důsledku 
úzkou spojitost s možným 
vyvoláním krizových situací – 
extremních rozlivů, ohrožení 
mostních objektů a zvláště 
obydlených lokalit v blízkosti toku 
např. v důsledku hromadění 

Nevyhovět 
protipovodňová opatření jsou 
do územního plánu přebírána. 
Připomínky směřují do 
územního řízení. 
 
Územně plánovací 
dokumentace není "projektem" 
ve smyslu projektové 
dokumentace a není ani 
povolením k provedení změn 
v území.  K tomu jsou určena 
individuální rozhodnutí 
správních orgánů vydávaná na 
základě schválené územně 
plánovací dokumentace 
a v jejím souladu. Při její 
existenci pak odpadá 
"prověřování" možností změn 
v území teprve na základě 
žádosti jednotlivých 
navrhovatelů v individuálních 
správních řízeních.  
 
Územní plán stanoví základní 
koncepci rozvoje území obce, 
ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a  prostorového 
uspořádání a je závazný pro 
následné rozhodování v území.  
Teprve v kompetenci 
stavebního úřadu (nikoliv 
úřadu územního plánování 
v rámci pořizování územního 
plánu) je povolování 
konkrétních staveb a dále 
vykonávání soustavného 
dozoru nad zajišťováním 
ochrany veřejných zájmů, 
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ledových bariér na překážkách 
v toku. Jsme toho názoru, že 
protipovodňová opatření byla 
navržena na stav r.1997 a v tomto 
ohledu nebylo bezpochyby 
záměrem, aby protipovodňová 
opatření zohledňovala „pasívní 
údržbu vodních toků" a s tímto 
spojené problémy do budoucna. 
S ohledem na zmíněné skutečnosti 
a dosavadní tendenci protěžování 
zájmu o ustanovení pasivní údržby 
vodních toků v Plánu údržby 
vodního toku Moravy, navrhujeme 
ve spojení s budoucí výstavbou 
protipovodňových opatření správci 
toku zrevidování současných  
průtočných poměrů s porovnáním 
výchozího stavu z r.1997 
a zpracování vývojové prognózy 
v kontextu Povodí Moravy. 
V otázce záměru Města Litovel - 
výstavby protipovodňové hráze 
s následným odklonem průtočných 
vod koridorem mezi Litovlí a Třemi 
Dvory dojde k jeho vyústění 
z pohledu obce Náklo v SZ části 
lesa nad lokalitou místní části 
Lhota nad Moravou 
s předpokladem, že kapacita 
lužních  lesů je dostatečná pro 
zadržení zvýšeného množství 
natékající povodňové vody. Ze 
zkušenosti ale víme, že při  mimoř. 
povodňových stavech na řece 
Moravě v okamžiku příchodu 
povodňové vlny jsou již lokality 
lužních lesů dávno zaplněny 
natolik, že jejich zamýšlená funkce 
není možná. Následkem toho 
dochází k zaplavování vesnice, což 
je v našem případě samozřejmě 
nežádoucí. 
V rámci budoucího řešení 
prováděcí proj.dokumentace 
požadujeme: 
vypracování propočtů průtoků 
a vlivů na níže položené lokality , 
komplexní řešení protipovodňové 
ochrany v rámci zaplavovaných 
území  
stanovení postupů a návazností při 
realizaci protipovodňových 
opatřeních v rámci území tak, aby 
nebyla narušena kontinuita 
protipovodňové ochrany. 
zrevidování současných 
průtočných poměrů s porovnáním 
výchozího stavu z r.1997 
a zpracování vývojové prognózy 
v kontextu území Povodí Moravy 
z hlediska plánu údržby vodních 
toků. 
V kontextu protipovodňového 

ochrany práv a oprávněných 
zájmů právnických a fyzických 
osob a nad plněním povinností 
vyplývajících ze stavebního 
zákona  a právních předpisů 
vydaných k jeho provedení. 
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opatření města Litovel obec Náklo 
požaduje současně řešit 
v zaplavovaném území spojnici 
mezi místní částí obce Náklo 
Lhotou nad Moravou a obcí Střeň, 
která v havarijních stavech slouží 
jako hráz a zabraňuje tak 
plynulému odtékání povodňových 
vod. Snížení vozovky na úroveň 
okolních pozemků by urychlilo 
odtékání zadržované vody a snížilo 
negativní dopad stoleté vody na 
majetek občanů Lhoty nad 
Moravou. 

16 9.11.2011 Obec Střeň Protipovodňová opatření města 
Litovel vnímáme jako další stupeň 
etapového řešení v kontextu 
protipovodňové ochrany sídel 
v území Povodí Moravy. Dílčí etapy 
započaté po r. 1997 jsou 
prováděny s ohledem na charakter 
toku a rozsah záplavového území 
ve vztahu k tehdejším 
podmínkám, které byly výchozím 
parametrem pro řešení  budoucích 
staveb. Jsme toho názoru, že 
předpokladem účinnosti  opatření  
odvozených od Q100 (ohrázování, 
navýšení  hrází, stavba 
obtokových kanálů apod.) je 
zachování stejných průtoků 
vodních toků a prostupnosti vod 
v porovnaní s r.1997.  
 
Skutečnosti: 
V uplynulém období od r. 1997 
dochází v čase z pohledu 
průtokových poměrů ve stávajícím 
řečišti ke změnám, které jsou 
protikladem k prováděným 
opatřením. Poukazujeme na 
problém nárůstu objemu překážek 
v toku jako jsou padlé a 
nevytěžené kmeny v řečišti, 
nánosy zeminy v korytě a zvláště 
v profilech mostních objektů. 
Zmíněné změny mají dle našeho 
názoru v konečném důsledku 
úzkou spojitost s možným 
vyvoláním krizových situací – 
extremních rozlivů, ohrožení 
mostních objektů a zvláště 
obydlených lokalit v blízkosti toku 
např. v důsledku hromadění 
ledových bariér na překážkách 
v toku. Jsme toho názoru, že 
protipovodňová opatření byla 
navržena na stav r.1997 a v tomto 
ohledu nebylo bezpochyby 
záměrem, aby protipovodňová 
opatření zohledňovala „pasívní 
údržbu vodních toků" a s tímto 
spojené problémy do budoucna. 
S ohledem na zmíněné skutečnosti 

Nevyhovět 
protipovodňová opatření jsou 
do územního plánu přebírána. 
Připomínky směřují do 
územního řízení. 
 
Územně plánovací 
dokumentace není "projektem" 
ve smyslu projektové 
dokumentace a není ani 
povolením k provedení změn 
v území.  K tomu jsou určena 
individuální rozhodnutí 
správních orgánů vydávaná na 
základě schválené územně 
plánovací dokumentace 
a v jejím souladu. Při její 
existenci pak odpadá 
"prověřování" možností změn 
v území teprve na základě 
žádosti jednotlivých 
navrhovatelů v individuálních 
správních řízeních.  
 
Územní plán stanoví základní 
koncepci rozvoje území obce, 
ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a  prostorového 
uspořádání a je závazný pro 
následné rozhodování v území.  
Teprve v kompetenci 
stavebního úřadu (nikoliv 
úřadu územního plánování 
v rámci pořizování územního 
plánu) je povolování 
konkrétních staveb a dále 
vykonávání soustavného 
dozoru nad zajišťováním 
ochrany veřejných zájmů, 
ochrany práv a oprávněných 
zájmů právnických a fyzických 
osob a nad plněním povinností 
vyplývajících ze stavebního 
zákona  a právních předpisů 
vydaných k jeho provedení. 
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a dosavadní tendenci protěžování 
zájmu o ustanovení pasivní údržby 
vodních toků v Plánu údržby 
vodního toku Moravy, navrhujeme 
ve spojení s budoucí výstavbou 
protipovodňových opatření správci 
toku zrevidování současných  
průtočných poměrů s porovnáním 
výchozího stavu z r.1997 
a zpracování vývojové prognózy 
v kontextu Povodí Moravy. 
V otázce záměru Města Litovel - 
výstavby protipovodňové hráze 
s následným odklonem průtočných 
vod koridorem mezi Litovlí a Třemi 
Dvory dojde k jeho vyústění 
z pohledu obce Střeň  v SZ části 
lesa nad lokalitou obce.  V této 
části je niveleta ohrázování obce 
o poznání níže v porovnání 
s niveletou hráze v blízkosti řečiště 
Moravy. Při zprovoznění 
obtokového kanálu , s ohledem na 
přímý směr od Litovle, lze 
předpokládat, že v této části dojde 
k nespecifikovanému vzedmutí 
postupujících vod, S ohledem na 
skutečnosti, že při poslední 
povodni v r.2006 na tomto místě 
dosahovala výše hladiny cca 20cm 
pod korunu hráze a na fakt, že 
průtoky, jak jsme již uvedli, se 
v čase nepříznivě mění, mohla by 
být v tomto místě na přítoku 
překonána. 
V rámci budoucího řešení 
prováděcí proj. dokumentace 
požadujeme: 
vypracování propočtů průtoků 
a vlivů na níže položené lokality , 
komplexní řešení protipovodňové 
ochrany v rámci zaplavovaných 
území  
stanovení postupů a návazností při 
realizaci protipovodňových 
opatřeních v rámci území tak, aby 
nebyla narušena kontinuita 
protipovodňové ochrany. 
zrevidování současných 
průtočných poměrů s porovnáním 
výchozího stavu z r.1997 
a zpracování vývojové prognózy 
v kontextu území Povodí Moravy 
z hlediska plánu údržby vodních 
toků. 
V kontextu protipovodňového 
opatření města Litovel obec Střeň 
požaduje řešit v zaplavovaném 
území část SZ hráze v lokalitě 
Střeň, včetně inundací. 

17 9.11.2011 Město Litovel Požadavek na zapracování limitů 
pro ochranu vydatnosti, jakosti 
a zdravotní nezávadnosti  vodního 
zdroje prameniště Litovel – 

Nevyhovět,  
není předmětem řešení 
územního plánu. Vodní zdroj 
a limity dle Územně 



Územní plán Litovel Odůvodnění řešení ÚP 

 

Atelier URBI spol. s r.o. 94 

Čerlinka do ÚP. Zakomponování 
těchto limitů do ÚP je jednou ze 
základních podmínek, které by do 
budoucna mohly sloužit ke zrušení 
OP II.stupně uvedeného vodního 
zdroje, neboť tato ochrana bude 
řešena jiným právním nástrojem – 
formou ÚP a zároveň umožní 
rozvoj města Litovel a vytvoření 
nových pracovních míst. 

analytických podkladů jsou 
respektovány. 

18 11.11.2011 Jaroslava 
Nováková 
Chudobín 55, 783 
21 Chudobín 

Požadavek na zařazení pozemku 
parc.č. 58/10 k.ú. Chudobín z orné 
půdy na plochu pro bydlení. 

Vyhovět 
pozemek bezprostředně 
navazuje na stávající zastavěné 
území, dojde k ucelení 
zástavby; pro 1RD. 

19 11.11.2011 Milada Faltusová 
Lubomír Faltus 
Družstevní 1033, 
784 01  Litovel 

Nesouhlas s nově navrženou MK 
z Olomouckého předměstí 
směřující do východní části města 
(od Myslíků…). 

Nevyhovět,  
požadavek je v kolizi 
s koncepcí řešení územního 
plánu. 
Základem koncepce územního 
plánu je právě mj.  
doplnění a úprava vedení 
sběrných městských 
komunikací tak, aby zajistily 
lokální spojení severojižním 
směrem ve východní části 
města a západovýchodním 
směrem ve střední části  
města, neboť jednoduchý 
dopravní skelet sběrných 
komunikací městu chybí 
a veškerá spojení jsou vedena 
přetíženou ulicí Dukelskou. 

20 11.11.2011 Renáta Bergová 
Chudobín 59, 783 
21 Chudobín 
(Pozn. vlastník 1/3 
pozemku) 

Požadavek na zařazení zbývající 
části pozemku parc.č.  59/9 k.ú. 
Chudobín z orné půdy na plochu 
pro bydlení. 

Nevyhovět, 
požadavek je v kolizi 
s koncepcí územního plánu.  
Předmětná část pozemku 
individuálně vybíhá do krajiny, 
mimo zastavěné území obce. 
Z tohoto důvodu se jeví zcela 
nevhodný k zastavění; mimo 
ucelenou zástavbu obce.  
Jednou ze základních snah 
územního plánování je 
udržovat kompaktnost 
zástavby a tím výrazněji 
nezvyšovat nároky na vedení 
a na posilování potřebné 
infrastruktury v souladu 
s udržitelným rozvojem. 
Částečná (bodová) 
nekompaktní zástavba území 
objekty bydlení je v rozporu 
s cíly územního plánování. 

21 14.11.2011 Bc. Petra Bazalová 
Petr Bazala 
Šmakalova 127, 
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití  části stavové plochy OK.1 
(pozemek parc.č. 873/12 k.ú. 
Litovel) na plochu bydlení 
(stávající objekt bydlení se 
zahradou). 

Vyhovět 
vzhledem k tomu, že se územní 
plán řeší více než 12 let 
a některé  zákresy současného 
stavu  neodpovídají 
skutečnosti. 

22 14.11.2011 Město Litovel Požadavek na zařazení části 
stavové  plochy výroby VP 
(pozemky parc.č. 56/26, 56/37 

Částečně vyhovět   
v uvedených plochách jsou 
situovány stávající nebo 
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k.ú. Víska u Litovle, pozemky 
parc.č. 208/20, 208/25 a 208/26 
k.ú. Nasobůrky)  a návrhové 
plochy dopravy (pozemek parc.č. 
208/1 k.ú. Nasobůrky) do ploch 
zeleně ostatní a specifické.   
 
 
 
Požadavek na zařazení  pozemku 
parc.č. 226/1 a části pozemků 
parc.č. 227 a 142/26 k.ú. 
Myslechovice z orné půdy a plochy 
smíšeného nezastavěného území 
do ploch sportu. 
 
Požadavek na zařazení pozemku 
parc.č. 62/2 k.ú. Myslechovice 
z návrhové plochy sportu do ploch 
pro bydlení, včetně redukce této 
plochy. 

navržené plochy dopravy 
(vlečka, přeložka silnice III. 
tř.), které nemohou byt 
součástí ploch zeleně.  
Dojde tedy k úpravě regulativu 
ploch dopravy, kdy naopak 
zeleň bude 
součástí ploch dopravy. 
 
Vyhovět  
došlo zde k vybudování 
tenisového kurtu. 
 
 
 
 
Vyhovět  
pominula potřeba nového 
sportovního areálu. K redukci 
plochy nedochází.   
(vazba na č.13) 

24 14.11.2011 Ing. Ludmila 
Šmakalová 
Martin Šmakal 
Sochova 453, 784 
01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití části stavové plochy OK.1 
(pozemky parc.č. st.609 a 873/9) 
na plochu smíšenou ostatní 
obytnou SO.1. 

Vyhovět  
Vzhledem k tomu, že územní 
plán se řeší více než 12 let 
a některé  zákresy současného 
stavu  neodpovídají 
skutečnosti. Pozemky budou 
však součástí plochy SO.2, 
nikoliv plochy SO.1, kterými je 
vymezeno pouze historické 
jádro města  (nám. Přemysla 
Otakara) a dále plochy 
městské památkové zóny. 

25 14.11.2011 Milan Přidal 
Hana Přidalová 
Komárov 60, 
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití části stavové plochy RZ 
(pozemky parc.č. st.1686 a 
1537/13 k.ú. Litovel) na plochu 
pro bydlení. 

Vyhovět 
na pozemku se nachází 
stávající objekt bydlení.   
Důvodem je skutečnost, že se 
územní plán řeší více než 12 let 
a některé  zákresy současného 
stavu  neodpovídají 
skutečnosti.  

27 14.11.2011 Stanislav Jurečka 
D. Jurečková 
Svatopl. 964,  
784 01 Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy individuální 
rekreace  na pozemku parc.č. 
451/4  k.ú. Unčovice (Březové) na 
plochu individuálního bydlení. 
 
Požadavek na zařazení pozemku 
parc.č. 450/8 k.ú. Unčovice  
(Březové) z orné půdy do ploch 
pro bydlení. 

Vyhovět  
vlastník pozemku zde uvažuje 
o výstavbě 1RD. Bezkolizní 
požadavek. 
 
 
Nevyhovět  
další požadavek je již mimo 
koncepci územního plánu, 
vznikla by rozsáhlá lokalita, 
mimo ucelenou zástavbu, 
oddělena plochou orné půdy. 
Jednou ze základních snah 
územního plánování je 
udržovat kompaktnost 
zástavby a tím výrazněji 
nezvyšovat nároky na vedení 
a na posilování potřebné 
infrastruktury v souladu 
s udržitelným rozvojem.  
Částečná (bodová) 
nekompaktní zástavba území 
objekty bydlení je v rozporu 
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s cíly územního plánování. 
30 15.11.2011 Michal Špičan 

Žerotínova 56, 784 
01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití části stavové plochy OK.1, 
na pozemku parc.č. st.282  k.ú. 
Litovel 

Vyhovět 
jde o stávající objekt bydlení.  

31 15.11.2011 František Elgner 
Zdena Elgnerová 
Frištenského 1049,  
784 01  Litovel 

Nesouhlas s nově navrženou 
místní komunikací z Olomouckého 
předměstí směřující do východní 
části města (od Myslíků…). 

Nevyhovět 
požadavek je v kolizi 
s koncepcí řešení územního 
plánu. 
Základem koncepce územního 
plánu je právě mj.  
doplnění a úprava vedení 
sběrných městských 
komunikací tak, aby zajistily 
lokální spojení severojižním 
směrem ve východní části 
města a západovýchodním 
směrem ve střední části  
města, neboť jednoduchý 
dopravní skelet sběrných 
komunikací městu chybí 
a veškerá spojení jsou vedena 
přetíženou ulicí Dukelskou. 

32 15.11.2011 David Elgner 
Petra Elgnerová 
Frištenského 1049,  
784 01  Litovel 

Shodné s č.31 Nevyhovět 
požadavek je v kolizi 
s koncepcí řešení územního 
plánu. Základem koncepce 
územního plánu je právě mj.  
doplnění a úprava vedení 
sběrných městských 
komunikací tak, aby zajistily 
lokální spojení severojižním 
směrem ve východní části 
města a západovýchodním 
směrem ve střední části  
města, neboť jednoduchý 
dopravní skelet sběrných 
komunikací městu chybí 
a veškerá spojení jsou vedena 
přetíženou ulicí Dukelskou. 

35 15.11.2011 Helena Čamková 
Starom.nám. 62, 
784 01  Litovel 

Požadavek na zařazení stavové 
plochy rekreace na pozemku 
parc.č. 1537/12 k.ú. Litovel do 
ploch pro bydlení . 

Vyhovět 
na sousedním pozemku parc.č. 
1537/13 k.ú. Litovel se nachází 
stávající objekt bydlení.  
Zařazením tohoto pozemku do 
ploch pro bydlení dojde 
k ucelení této lokality,  kterou 
tvoří celkem 3 pozemky 
(1537/12, 1537/13 a 1537/14 
k.ú. Litovel). 

37 15.11.2011 Jiří Opíchal 
K.Sedláka 1225, 
784 01  Litovel 

Nesouhlas s navrženým dopravním 
řešením, tj. prodloužením ul. 
Frištenského do lokality Za humny 
v Chořelicích.  

Nevyhovět 
požadavek je v kolizi 
s koncepcí řešení územního 
plánu. Jedná se o místní 
komunikaci, která může být 
i jednosměrná, se zákazem 
nákladní dopravy. 
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46 15.11.2011 LB MINERALS, 
s.r.o., IČ 27994929 
330 12 Horní Bříza 
431 

Požadavek na zakreslení ploch 
územních rezerv těžby nerostů 
(VT) do výkresu základního 
členění území. 
 
Požadavek na vypsání jednotlivých 
využití , která jsou v plochách 
těžby nerostů přípustná přímo 
v text.části ÚP. Není možné, aby 
regulativy odkazovaly na jiný 
právní předpis. (Přípustné – viz 
plochy těžby dle vyhlášky….). 
 
Požadavek na úpravu textu, neboť  
v plochách rezerv pro těžbu se 
nenachází CHLÚ, ale 
nebilancované ložisko Unčovice-
sever a nevyhrazené ložisko 
Unčovice (str.44 text.části). 
 
V legendě k výkr.2-10 je 
„nevýhradní ložisko nerostů-
štěrkopísku“ a „nebilancované 
ložisko nerostů-štěrkopísku“ 
vymezeno jako „návrh“. Žádáme 
je vymezit jako „stav“ a opravit 
„nevýhradní“ ložisko na 
„nevyhrazené“  

Vyhovět 
 
 
 
 
Vyhovět: text „....viz plochy 
těžby dle vyhlášky….“ bude 
vypuštěn 
 
 
 
 
 
Vyhovět 
 
 
 
 
 
 
Vyhovět 

47 16.11.2011 Mgr. Josef Pokorný 
Karlov 945,  
784 01  Litovel 
(vlastník podílu o 
velikosti 27/96) 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy VZ 
(pozemek parc.č. st.68 k.ú. 
Rozvadovice)  Pozn. Není zřejmý 
požadavek. 

Nevyhovět  
(podatel na výzvu ke 
konkretizování požadavku 
nereagoval) 

48 16.11.2011 Stanislav Baciak 
Šmakalova 206, 
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití části stavové plochy 
prům.výroby na pozemku parc.č. 
st.611 k.ú. Litovel na plochu pro 
bydlení (SÚ povolen vznik b.j.). 

Vyhovět 
bude řešeno formou plochy 
smíšené obytné ostatní SO.2 

49 16.11.2011 Helena Kadlčíková 
Zikova 629,  
779 00 Olomouc 
 
Pavel Kadlčík 
Milan Kadlčík 
Věra Kadlčíková 
1.máje 629,  
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití části stavové plochy RZ na 
pozemcích parc.č. 481,st.1685, 
1537/14 a 1537/31 k.ú. Litovel na 
plochu pro bydlení. 
 

Vyhovět 
na sousedním pozemku parc.č. 
1537/13 k.ú. Litovel se nachází 
stávající objekt bydlení.  
Zařazením uvedených pozemků 
do ploch pro bydlení dojde 
k ucelení této lokality, kterou 
tvoří celkem 3 „stavební„ 
pozemky. 

53 16.11.2011 Hladíková Blažena 
Žerotínova 356, 
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy zemědělské  
výroby na pozemku parc.č. 776/45 
k.ú. Litovel na plochu pro bydlení. 

Částečně vyhovět, 
a to v rozsahu navazující 
stavové plochy bydlení; pro 
1RD 

54 16.11.2011 Ing. Jiří Sedláček 
Wanklova 761, 779 
00  Olomouc 

Požadavek na změnu funkčního 
využití  plochy zeleně na pozemku 
parc.č. 856/84 k.ú. Litovel  na 
plochu pro hromadné bydlení. 

Nevyhovět  
s ohledem na nedostatečnou 
šířku přilehlé komunikace byla 
plocha zeleně přidána 
k plochám veřejných 
prostranství  

57 16.11.2011 Stavební firma 
Vymětal s.r.o. 
Pavlínka 4, 
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití části stavové plochy VP na 
pozemku parc.č. st.498 k.ú. 
Litovel na plochu smíšenou 
obytnou ostatní  SO.2. Pozn. 
proběhla rekonstrukce objektu na 
bytový dům. 

Vyhovět 
proběhla rekonstrukce objektu 
na bytový dům.  
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58 16.11.2011 Stavební firma 
Vymětal s.r.o. 
Pavlínka 4,  
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy drobné 
výroby  na pozemcích parc.č. 
st.751,st.750, 520/8,9 k.ú. Litovel 
na plochu pro hromadné bydlení. 

Vyhovět 
výrobní areál již nefunguje, 
nový vlastník uvažuje 
s realizací hromadného 
bydlení.  

59 16.11.2011 Stavební firma 
Vymětal s.r.o. 
Pavlínka 4,  
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy  obč. 
vybavenosti OV.5 na pozemcích 
parc.č. st.61,153,154/1 a 348 k.ú. 
Nová Ves u Litovle na plochu 
smíšenou ostatní obytnou SO.2. 

Vyhovět  
po demolici původní hájenky 
zde byla povolena stavebním 
úřadem výstavba rodinného 
domu 

61 16.11.2011 Radka Čiklová 
Severní 734,  
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy parkové 
zeleně na pozemku parc.č. 252/1 
k.ú. Litovel na plochu pro bydlení. 

Nevyhovět, 
požadavek je v rozporu 
s koncepcí řešení územního 
plánu. Pozemek je jedním 
z exponovaných míst v centru 
města. Dle návrhu územního 
plánu je součástí stavové 
plochy parkové zeleně  a je 
zájmem města i nadále 
zachovat toto centrální území 
města ke stávajícímu využití. 

62 16.11.2011 Hana Nerušilová 
Vítězná 586,  
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy pro dopravu 
na pozemku parc.č. 1537/31 k.ú. 
Litovel na plochu pro bydlení. 

Vyhovět 
pozemek je součástí oplocené 
zahrady  

65 16.11.2011 Ing.arch. Dušan 
Osina 
Eva Osinová 
784 01  Březové 18 

Požadavek na zařazení pozemku 
parc.č. 325/3 a části pozemku 
parc.č. 331/3 k.ú. Unčovice 
(Březové) z orné půdy do ploch 
pro bydlení  
 
Nesouhlas se zákresem stávající 
účelové komunikace na pozemku 
parc.č. 311/46 k.ú. Unčovice 
(Březové) – komunikace 
neexistuje 

Vyhovět 
jde o úpravu historické hranice 
intravilánu obce  
 
 
 
Vyhovět 

67 16.11.2011 Ing. Petr Váňa 
Olomoucká 984, 
784 01  Litovel 

Požadavek na nízkopodlažnost 
budoucí výstavby v návrhových 
plochách OV,OK, BH v lokalitě 
V loučkách.  

Nevyhovět,  
požadavek je v kolizi 
s koncepcí řešení územního 
plánu.  

70 16.11.2011 HAJDO s.r.o., IČ 
00534391 
Čihadlo 951,  
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití  stavové plochy dopravy 
a části stavové plochy smíšené 
obytné ostatní na pozemcích 
parc.č. 154/7,8 k.ú. Litovel na 
plochu průmyslové výroby. 

Vyhovět částečně  
na uvedených parcelách lze 
zakreslit pouze stavovou 
plochu VD . Plochu průmyslové 
výroby není možno v centru  
města akceptovat. 

71 16.11.2011 HAJDO s.r.o., IČ 
00534391 
Čihadlo 951,  
784 01  Litovel 

Nesouhlas s označením areálu 
spol. HAJDO s.r.o. v ul. Příčná 
a v ul. Čihadlo číselným označením 
„17“ jako „Sdružené štěrkovny 
a pískovny“ v koordinačním 
výkresu návrhu ÚP. 

Vyhovět  
bude opraveno. 

72 16.11.2011 HAJDO s.r.o., IČ 
00534391 
Čihadlo 951,  
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy drobné 
výroby v ul. Příčná (areál spol. 
HAJDO)  na plochu průmyslové 
výroby, včetně opravení názvu 
společnosti. 

Nevyhovět 
plochu průmyslové výroby není 
v centru města možno 
akceptovat. 
Chybně uvedený název 
společnosti bude opraven. 

73 16.11.2011 Osadní výbor 
Březové 

Označit hráz i přes elektrárnu. 
 
Zrušit náhon a s tím související 
ochranné pásmo. 

Vyhovět 
 
Nevyhovět  
nejedná se o náhon, ale o 
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Nesouhlas se zákresem stávající 
účelové komunikace na pozemku 
parc.č. 311/46 k.ú. Unčovice - 
komunikace neexistuje. 
 
Požadavek na zařazení pozemku 
parc.č. 325/3 a části pozemku 
parc.č. 331/3 k.ú. Unčovice z orné 
půdy do ploch pro bydlení.  
 
Požadavek na zařazení pozemků 
parc.č. 224/4 a 224/3 k.ú. 
Unčovice z orné půdy do ploch pro 
bydlení 
 
 
 
Zrušit část melioračního potoku, 
zbytek ponechat jako povrchová 
kanalizace. Propojit stávající 
meliorační potoky v lokalitě  U 
plesu za nově navrženou 
ochrannou hrází (ve směru 
k Litovli). Zrušit část melioračního 
potoku  podél silnice III/03546 ( 
v místě LBC  U Březového) 
 
Přesunout hydrogeologický vrt 
(HV) jinam.  
 
Navrhnout uzávěru na trase 
potoka  v lokalitě Obory. 
 
 
Rozšířit stavovou plochu OK.1 i do 
sousedního pozemku parc.č.  
st.123/2. 
 
 
 
 
 
Posunutí navržené ochranné hráze 
v lokalitě  Obory ve směru od 
obce. 
 
Rozšíření zastavitelného území pro 
bydlení podél obce v lokalitách 
Obory, Ohrady, Záhumení, 
Trávničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vymezenou plochu stávajícího 
zvláště chráněného území 
přírody a krajiny ve stávající 
podobě.  
 
Vyhovět (totožné s č.65) 
 
 
 
 
Vyhovět - jde o úpravu 
historické hranice intravilánu 
obce  (totožné s č.65) 
 
 
Vyhovět 
pozemky navazují na 
zastavěné území obce 
a přilehlou místní komunikaci; 
dojde k dotvoření a ucelení 
celé lokality (totožné s č.6) 
 
Nevyhovět - příkop bude 
ponechán do doby realizace 
PPO. Poté bude přeložen do 
polohy za hrází a ve stávající 
poloze zrušen. 
 
 
 
 
 
Nevyhovět -  převzato 
z podkladů ÚAP. 
 
Nevyhovět - nad rámec 
podrobnosti řešení územního 
plánu 
 
Vyhovět – jde o zákres 
současného stavu.  Důvodem 
je skutečnost, že se územní 
plán řeší více než 12 let a 
některé  zákresy současného 
stavu  nemusí odpovídat 
skutečnosti.  
 
Vyhovět 
 
 
 
Nevyhovět - mimo koncepci 
územního plánu. Na území 
obce je již vymezeno dostatek 
ploch bydlení. 
Jednou ze základních snah 
územního plánování je 
udržovat kompaktnost 
zástavby a tím výrazněji 
nezvyšovat nároky na vedení 
a na posilování potřebné 
infrastruktury v souladu 
s udržitelným rozvojem. 
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Navrhnout propustek v silnici 
III/03546, příp. snížení 
komunikace za účelem rychlejšího 
odtoku povodňových vod. 
 
Upravit průtok mostku na potoku 
(lokalita Obory). 

Nevyhovět -  nad rámec 
podrobnosti řešení územního 
plánu. 
 
 
Nevyhovět -  nad rámec 
podrobnosti řešení územního 
plánu 

74 16.11.2011 Ing. Vladimír 
Sapara (1970) 
Palackého 925, 
784 01  Litovel 

Shodné s č.31 Nevyhovět, 
požadavek je v kolizi 
s koncepcí řešení územního 
plánu. Základem koncepce 
územního plánu je právě mj.  
doplnění a úprava vedení 
sběrných městských 
komunikací tak, aby zajistily 
lokální spojení severojižním 
směrem ve východní části 
města a západovýchodním 
směrem ve střední části  
města, neboť jednoduchý 
dopravní skelet sběrných 
komunikací městu chybí 
a veškerá spojení jsou vedena 
přetíženou ulicí Dukelskou. 

75 16.11.2011 DOSTÁL real  
s.r.o., IČ 45194637 
Palackého 853, 
784 01  Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy smíšené 
obytné  centrální SO.1 na 
pozemcích parc.č. st.669  
a st.16/2 k.ú. Litovel do ploch 
SO.2 příp. OK.1. 

Částečně vyhovět 
plochy SO.1 jsou  vymezeny 
v historickém jádru města 
(nám.Př.Otakara)  a na  území 
městské  památkové zóny, 
kam patří i předmětná plocha. 
V přípustném využití ploch 
SO.1 budou umožněny 
obchodní jednotky, které 
nenaruší historickou zástavbu 
centra města.  

76 16.11.2011 Zemědělské 
družstvo Haňovice 
783 21  Haňovice 
18 

Zapracovat do návrhu ÚP návrh 
přístupových komunikací 
k zajištění údržby zeleně (stromů 
a keřů) rostoucích mimo les 
vč.břehů a břehových porostů 
k obdělávání zemědělské půdy, 
neboť v důsledku vybudování 
obchvatu a protipovodňové hráze 
budou stávající cesty zrušeny. 
 
Nesouhlas s výsadbou biokoridorů 
v zemědělské krajině. Nesouhlas 
s výsadbou lokálního biocentra 
LBC Za Cholinkou a lokálního 
biocentra U Alibony. 

Nevyhovět 
účelové komunikace jsou 
obecně přípustné - konkrétní 
umístění nových cest je věcí 
pozemkových úprav. 
 
 
 
 
 
Připomínka je irelevantní: 
územní plán zajišťuje pouze 
územní ochranu, nikoliv 
výsadbu (ta proti vůli vlastníka 
není možná), stávajícímu 
způsobu využití nic nebrání  

81 16.11.2011 Pavla Strakošová 
Pavlínka 3, 784 01  
Litovel 
(spolumajitelka 
pozemku) 

Požadavek na změnu funkčního 
využití stavové plochy bydlení na 
pozemku parc.č. 287/1 k.ú. Litovel 
na plochu zahrady. 
 

Nevyhovět, 
plochy zahrad jsou součástí 
ploch bydlení. 

82 16.11.2011 Občanské sdružení 
„Prostor pro život“ 
Jiráskova 1, 784 01  
Litovel 

Nesouhlas s navrženým dopravním 
řešením ve městě Litovel za 
použití tzv. „roštového systému“. 
Nesouhlas s nově navrženou MK 
z Olomouckého předměstí 
směřující do východní části města 
(od Myslíků…). 

Nevyhovět. 
Požadavky OS nejsou 
akceptovatelné, dopravu je 
nutno řešit.  
Pěší a cyklistická doprava jsou 
v územním plánu řešeny 
v rozsahu možném v měřítku 
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Nesouhlas s nově  navrženým 
přemostěním řeky Moravy na 
Pavlínce. 
Návrh ÚP naprosto opomíjí pěší 
a cyklistickou dopravu. 

1:5000. 

83 16.11.2011 Občanské sdružení 
„Naše zdraví“ 
Kysucká 346, 784 
01  Litovel 

Nesouhlas s navrženým dopravním 
řešením ve městě Litovel za 
použití tzv. „roštového systému“. 
Nesouhlas s navrženou územní 
rezervou pro přeložku silnice 
II/449. Jako náhradu navrhujeme 
tranzitní koridor pro těžkou 
dopravu v trase Hanácká dálnice, 
Mohelnice, Stavenice. Pro vozidla 
do 3,5t navrhujeme trasu 
Olomouc, Mladeč, Nové Zámky, za 
cukrovarem Litovel k čerpací 
stanici za Papcelem. Navrhujeme 
„severní“ obchvat – od konce 
Papcelu do Třech Dvorů. 
Navrhujeme obchvat Třech Dvorů. 
Nesouhlas s nově navrženou MK 
z Olomouckého předměstí 
směřující do východní části města 
(od Myslíků…).  Požadujeme 
zachovat stávající silnice.  
Nesouhlas s nově navrženým 
přemostěním řeky Moravy na 
Pavlínce. Požadujeme 
zjednosměrnit ul. Kysucká. 
Požadujeme přehodnotit dopravní 
obsluhu papírny.  Nesouhlas 
s parkováním a průjezdem aut 
náměstím Př.Otakara. Nesouhlas 
s navýšením břehů hlavního toku 
řeky Moravy od splavu po 
Pavlínku.  

Nevyhovět. 
Požadavky OS nejsou 
akceptovatelné, dopravu je 
nutno řešit.  
Pěší a cyklistická doprava jsou 
v územním plánu řešeny 
v rozsahu možném v měřítku 
1:5000. 

84 16.11.2011 Luděk Najer, 
Myslechovice 86 

Nesouhlas s navrženou plochou 
individuálního bydlení v lokalitě 
Záhumenky, na pozemcích parc.č. 
61/25,26,27 k.ú. Myslechovice. 

Vyhovět 
plocha bude převedena do 
výhledu. 

85 9.11.2011 Ředitelství dálnic a 
dálnic ČR 

Návrhové plochy pro dopravní 
stavby (DS) a plochu pro drobnou 
výrobu (VD) přilehající k rychlostní 
silnici R35  požadujeme definovat 
jako podmíněně přípustné 
prokázáním projednaného a 
schváleného způsobu dopravní 
obsluhy. Konkrétní technické 
podmínky, jako např. odstup 
staveb vč. oplocení, stanoví ve fázi 
územního řízení příslušný 
majetkový správce komunikace 
a silniční správní úřad, jímž je MD 
ČR. 

Vyhovět 
Přípis ŘSD ČR byl vyhodnocen 
jako připomínka, ne jako 
stanovisko dotčeného orgánu. 
(Při veřejném projednání může 
dle §52/2 SZ každý uplatnit své 
připomínky. Dotčené orgány 
uplatní na závěr veřejného 
projednání své stanovisko 
k připomínkám a námitkám.) 
Nově navržené plochy navazují 
na silnice II/449 a I/35. 
Konkrétní napojení lokalit na 
komunikační síť není 
předmětem podrobnosti 
územního plánu. I tato 
záležitost bude předmětem 
navazujících řízení (územní, 
stavební).   
Do textu bude doplněna 
informace, že tyto plochy 
budou komunikačně připojeny 
na silnici II/449. 
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Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh územního plánu dle § 52 odst. 1 nového 
stavebního zákona a obdržel nejpozději do skončení opakovaného (druhého) veřejného projednání 
dne 20.6.2012 v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona, připomínky osob, jejichž práva, povinnosti 
nebo zájmy mohou být návrhem územního plánu přímo dotčeny.  

Městský úřad Litovel, odbor výstavby, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 nového stavebního 
zákona, se připomínkami právnických a soukromých osob zabýval a ve spolupráci s určeným 
zastupitelem, místostarostou města p. Petrem Šrůtkem, je vyhodnotil a učinil k nim závěry, takto: 
 
Číslo  Datum Podatel Obsah připomínky Vyhodnocení 
87 4.6.2012 Radim a Karin 

Urbánkovi 
Kysucká 367 
784 01  Litovel 
 
Zdeněk a Lucie 
Urbánkovi 
Vítězná 173 
784 01 Litovel 

Požadavek na změnu funkčního 
využití pozemků parc.č. 359/1 
a 359/3 a části pozemku parc.č. 
360/2 vše v k.ú. Litovel z ploch 
občanské vybavenosti na plochu 
pro bydlení. 

Vyhovět 
podatelé pozemky nabyli po 
prvním veřejném projednání 
návrhu ÚP. V současné době 
probíhají práce na projekční 
přípravě 2RD.  
Plochy zahrad jsou součástí 
ploch bydlení. 

88 15.6.2012 Jiří Švec 
783 12  Pňovice 42 

Požadavek na zařazení pozemku 
parc.č.1814/1 k.ú. Litovel z ploch 
RZ (zahrádkářské lokality) do 
ploch pro bydlení. 

Nevyhovět 
Uvedený pozemek 
bezprostředně navazuje na 
hlavní tok řeky Moravy. 
Zamýšlená zástavba pozemku 
rodinným domem by se 
odvíjela ve vzdálenosti do 15m 
od vzdušné paty hráze vodního 
toku. 
 
S požadavkem nesouhlasí také 
vodoprávní úřad příslušný 
k vydání souhlasu ke stavbám 
ve vzdálenosti do 15 m od 
vzdušné paty ochranné hráze 
vodního toku (MěÚ Litovel, 
odbor ŽP). Tento požaduje 
zachovat toto území bez další 
budoucí zástavby.  Uvedený 
pozemek se nachází v místě 
s vysokým povodňovým 
ohrožením, kde je výstavba 
nevhodná. Do konce r. 2013 by 
měly být zpracovány mapy 
povodňového nebezpečí a 
povodňového rizika, na jejichž 
základě by měla být následně 
provedena změna územního 
plánu v místech s vysokým 
a středním povodňovým 
ohrožením. 
 
S požadavkem dále vyslovil 
nesouhlas i KÚOK, odbor ŽP, 
jako vodoprávní úřad dle 
§ 107/1/a zákona o vodách, 
který uplatňuje stanoviska k 
územním plánům obcí s 
rozšířenou působností. 

90 19.6.2012 Osadní výbor 
Chořelice 

Nesouhlas s rozšířením návrhové 
plochy průmyslové výroby 
pivovaru na úkor navazující 
návrhové plochy zeleně 

Nevyhovět 
Pivovar Litovel je významným 
závodem s tradicí velmi starého 
data, který v posledních deseti 
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(pozemky parc.č. 59/11, 59/7, 
59/4 k.ú. Chořelice) 

letech prošel rozsáhlou 
modernizací. Pivovar Litovel 
patří v současné době k  
významným partnerům 
společenského, kulturního 
a sportovního dění ve městě.  
 
Město Litovel se ztotožňuje 
s prioritami kraje v oblasti 
hospodářského rozvoje 
(vyplývající z krajské územně 
plánovací dokumentace, tj. 
Zásady územního rozvoje 
Ol.kraje), tj. podporovat 
hospodářský rozvoj a sociální 
soudržnost a vytvářet zde 
podmínky pro územní 
předpoklady pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, 
rekreace a cestov. ruchu, 
ekologického zemědělství 
a tradičních řemesel 
vymezením vhodných 
rozvojových území a pravidel 
pro umísťování těchto aktivit 
v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny.  
 
Cílem města je přirozeně 
dosáhnout obecně prospěšného 
souladu veřejných a 
soukromých zájmů při 
harmonickém využití území. 
Nicméně takový kompromis 
může nabýt celé řady podob 
a konkrétní volba využití 
určitého území reflektuje 
i aktuální politickou vůli 
v orgánech obce. Vzhledem 
k územnímu a společenskému 
vývoji nelze očekávat absolutní 
neměnnost poměrů.  Územní 
plán nelze chápat jako 
zakonzervování dnešních 
podmínek na věčné časy, je 
třeba počítat s tím, že územní 
regulace s sebou nese zásadní 
důsledky pro život obce nebo 
naopak volba zpátečnického 
skanzenu může ovlivnit několik 
dalších generací obyvatel 
(viz. rozsudek NSS č. 1 Ao 
4/2011 – 42). 
 
Územně plánovací 
dokumentace není "projektem" 
ve smyslu projektové 
dokumentace a není ani 
povolením k provedení změn 
v území.  K tomu jsou určena 
individuální rozhodnutí 
správních orgánů vydávaná na 
základě schválené územně 
plánovací dokumentace 
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a v jejím souladu.  Územní plán 
stanoví základní koncepci 
rozvoje území obce, ochrany 
jeho hodnot, jeho plošného 
a prostorového uspořádání a je 
závazný pro následné 
rozhodování v území. Teprve 
v kompetenci stavebního úřadu 
(nikoliv úřadu územního 
plánování v rámci pořizování 
územního plánu) je povolování 
konkrétních staveb a dále 
vykonávání soustavného 
dozoru nad zajišťováním 
ochrany veřejných zájmů, 
ochrany práv a oprávněných 
zájmů právnických a fyzických 
osob a nad plněním povinností 
vyplývajících ze stavebního 
zákona  a právních předpisů 
vydaných k jeho provedení. 
 
Přiblížení výrobního areálu ke 
stávající  obytné zástavbě bude 
řešeno v následujícím stupni 
řízení  dle stavebního zákona 
mj. i s dotčeným orgánem na 
úseku ochrany veřejného 
zdraví, neboť stavebník bude 
mj. povinen prokázat splnění 
hygienických limitů hluku pro 
denní a noční dobu 
v chráněném prostoru 
stávajících objektů bydlení. 

91 19.6.2012 Marcela 
Barančíková 
784 01 Chořelice 
1108 

Shodné s č.90 Nevyhovět 
Pivovar Litovel je významným 
závodem s tradicí velmi starého 
data, který v posledních deseti 
letech prošel rozsáhlou 
modernizací. Pivovar Litovel 
patří v současné době k  
významným partnerům 
společenského, kulturního 
a sportovního dění ve městě.  
Město Litovel se ztotožňuje 
s prioritami kraje v oblasti 
hospodářského rozvoje 
(vyplývající z krajské územně 
plánovací dokumentace, tj. 
Zásady územního rozvoje 
Ol.kraje), tj. podporovat 
hospodářský rozvoj a sociální 
soudržnost a vytvářet zde 
podmínky pro územní 
předpoklady pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, 
rekreace a cestov. ruchu, 
ekologického zemědělství 
a tradičních řemesel 
vymezením vhodných 
rozvojových území a pravidel 
pro umísťování těchto aktivit 
v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny.  
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Cílem města je přirozeně 
dosáhnout obecně prospěšného 
souladu veřejných a 
soukromých zájmů při 
harmonickém využití území. 
Nicméně takový kompromis 
může nabýt celé řady podob 
a konkrétní volba využití 
určitého území reflektuje 
i aktuální politickou vůli 
v orgánech obce. Vzhledem 
k územnímu a společenskému 
vývoji nelze očekávat absolutní 
neměnnost poměrů. Územní 
plán nelze chápat jako 
zakonzervování dnešních 
podmínek na věčné časy, je 
třeba počítat s tím, že územní 
regulace s sebou nese zásadní 
důsledky pro život obce nebo 
naopak volba  zpátečnického 
skanzenu může ovlivnit několik 
dalších generací obyvatel 
(viz. rozsudek NSS č. 1 Ao 
4/2011 – 42). 
 
Přiblížení výrobního areálu ke 
stávající obytné zástavbě bude 
řešeno v následujícím stupni 
řízení  dle stavebního zákona 
mj. i s dotčeným orgánem na 
úseku ochrany veřejného 
zdraví, neboť stavebník bude 
mj. povinen prokázat splnění 
hygienických limitů hluku pro 
denní a noční dobu 
v chráněném prostoru 
stávajících objektů bydlení 

92 19.6.2012 František Barančík 
784 01 Chořelice 
1108 

Shodné s č.90 Nevyhovět 
Pivovar Litovel je významným 
závodem s tradicí velmi starého 
data, který v posledních deseti 
letech prošel rozsáhlou 
modernizací. Pivovar Litovel 
patří v současné době k  
významným partnerům 
společenského, kulturního a 
sportovního dění ve městě.  
 
Město Litovel se ztotožňuje 
s prioritami kraje v oblasti 
hospodářského rozvoje 
(vyplývající z krajské územně 
plánovací dokumentace, tj. 
Zásady územního rozvoje 
Ol.kraje), tj. podporovat 
hospodářský rozvoj a sociální 
soudržnost a vytvářet zde 
podmínky pro územní 
předpoklady pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, 
rekreace a cestov. ruchu, 
ekologického zemědělství a 
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tradičních řemesel vymezením 
vhodných rozvojových území a 
pravidel pro umísťování těchto 
aktivit v obcích i v krajině v 
koordinaci s ochranou přírody a 
krajiny.  
 
Cílem města je přirozeně 
dosáhnout obecně prospěšného 
souladu veřejných a 
soukromých zájmů při 
harmonickém využití území. 
Nicméně takový kompromis 
může nabýt celé řady podob a 
konkrétní volba využití určitého 
území reflektuje i aktuální 
politickou vůli v orgánech obce. 
Vzhledem k územnímu a 
společenskému vývoji nelze 
očekávat absolutní neměnnost 
poměrů. Územní plán nelze 
chápat jako zakonzervování 
dnešních podmínek na věčné 
časy, je třeba počítat s tím, že 
územní regulace s sebou nese 
zásadní důsledky pro život obce 
nebo naopak volba  
zpátečnického skanzenu může 
ovlivnit několik dalších generací 
obyvatel (viz. rozsudek NSS č. 
1 Ao 4/2011 – 42). 
 
Přiblížení výrobního areálu ke 
stávající  obytné zástavbě bude 
řešeno v následujícím stupni 
řízení  dle stavebního zákona 
mj. i s dotčeným orgánem na 
úseku ochrany veřejného 
zdraví, neboť stavebník bude 
mj. povinen prokázat splnění 
hygienických limitů hluku pro 
denní a noční dobu 
v chráněném prostoru 
stávajících objektů bydlení. 

93 19.6.2012 Josef Šula 
784 01 Chořelice 
1086 

Shodné s č.90 Nevyhovět 
Pivovar Litovel je významným 
závodem s tradicí velmi starého 
data, který v posledních deseti 
letech prošel rozsáhlou 
modernizací. Pivovar Litovel 
patří v současné době k  
významným partnerům 
společenského, kulturního 
a sportovního dění ve městě.  
 
Město Litovel se ztotožňuje 
s prioritami kraje v oblasti 
hospodářského rozvoje 
(vyplývající z krajské územně 
plánovací dokumentace, tj. 
Zásady územního rozvoje 
Ol.kraje), tj. podporovat 
hospodářský rozvoj a sociální 
soudržnost a vytvářet zde 
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podmínky pro územní 
předpoklady pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, 
rekreace a cestov. ruchu, 
ekologického zemědělství 
a tradičních řemesel 
vymezením vhodných 
rozvojových území a pravidel 
pro umísťování těchto aktivit 
v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny.  
 
Cílem města je přirozeně 
dosáhnout obecně prospěšného 
souladu veřejných a 
soukromých zájmů při 
harmonickém využití území. 
Nicméně takový kompromis 
může nabýt celé řady podob 
a konkrétní volba využití 
určitého území reflektuje 
i aktuální politickou vůli 
v orgánech obce.  
Vzhledem k územnímu 
a společenskému vývoji nelze 
očekávat absolutní neměnnost 
poměrů.  
Územní plán nelze chápat jako 
zakonzervování dnešních 
podmínek na věčné časy, je 
třeba počítat s tím, že územní 
regulace s sebou nese zásadní 
důsledky pro život obce nebo 
naopak volba zpátečnického 
skanzenu může ovlivnit několik 
dalších generací obyvatel 
(viz. rozsudek NSS č. 1 Ao 
4/2011 – 42). 
 
Přiblížení výrobního areálu ke 
stávající obytné zástavbě bude 
řešeno v následujícím stupni 
řízení  dle stavebního zákona 
mj. i s dotčeným orgánem na 
úseku ochrany veřejného 
zdraví, neboť stavebník bude 
mj. povinen prokázat splnění 
hygienických limitů hluku pro 
denní a noční dobu 
v chráněném prostoru 
stávajících objektů bydlení 

94 20.6.2012 LB Minerals, s.r.o. 
Horní Bříza 431 
330 12 

Požadavek na zařazení plochy 
územní rezervy VT  v Unčovicích, 
na části pozemků parc.č. 178/2 
a 210/35 k.ú. Unčovice, do 
návrhu  

Nevyhovět 
Protože uplatněná námitka 
nemá tento charakter, 
překvalifikoval  pořizovatel 
námitku jako připomínku. 
 
Zastupitelstvo města Litovel na 
svém 24.zasedání dne 
26.11.2009  schválilo, aby 
území budoucí těžby 
štěrkopísku spol. LB Minerals 
s.r.o., konkrétně nevýhradní 
ložisko štěrkopísků Unčovice-
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sever a Unčovice, bylo  
v územním plánu řešeno jako 
plocha územní rezervy. Toto 
rozhodnutí tehdy bylo 
umocněno stavem 
projednávání Územní studie pro 
specifické oblasti ZÚR OK 
a současně odporem obyvatel 
místní části Unčovice 
k jakékoliv nové těžbě.  
 
Požadavek využít zemědělský 
půdní fond pro vymezení 
nových ploch těžby nelze 
v současné době zapracovat do 
projednaného dokumentu. 
Ten je po projednání 
s dotčenými orgány v souladu 
s jejich stanovisky a vytvoření 
nových  zastavitelných ploch  
by muselo být opakovaně 
projednáno. Tím by byla 
zmařena činnost spojená 
s přípravou územního plánu. 
Majitel pozemku má možnost 
požádat Zastupitelstvo města 
Litovel o pořízení změny 
územního plánu. Důvodem je 
zájem na bezkolizním ukončení 
procesu pořízení územního 
plánu. 

 

  

  

Grafická část  odůvodnění: 

9. Koordinační výkres, 3 díly 1 : 5 000 

10. Zábor ZPF a PUPFL, 3 díly 1 : 5 000 

11. Širší vztahy 1 : 25 000 

  
Územní plán Litovel, textová část Odůvodnění ÚP „B a C“ obsahuje strany textu 2 - 108 + vložené 
tabulky. 
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ZÁVĚR 

 
 
Pořizovatel  - odbor výstavby Městského úřadu Litovel -  po odevzdání návrhu ÚP Litovel projektantem 
ověřil, že dokumentace ÚP Litovel,  včetně příloh, které  s touto souvisí, je zpracována v souladu se 
Zadáním, jak je schválilo dne 12.10.2000 Zastupitelstvo města Litovel, že obsahově i formálně splňuje 
požadavky obsažené ve stavebním zákoně, ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dalších 
právních předpisech. 
Takto úplný návrh shora uvedené územně plánovací dokumentace by řádně projednán ve společném 
projednání s dotčenými orgány, ve veřejném projednání se sousedními obcemi a veřejností, jak to 
procesně stanoví příslušná ustanovení stavebního zákona. 
Zastupitelstvo  města Litovel , v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, si ověřilo, že navrhovaný 
ÚP Litovel není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.  
Na základě těchto skutečností, protože při pořizování a projednávání byly splněny všechny podmínky 
a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními předpisy, rozhodlo Zastupitelstvo 
města Litovel tímto opatřením obecné povahy vydat Územní plán Litovel. 
V souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona má pořizovatel (odbor výstavby MěÚ Litovel), povinnost 
předložit nejpozději do 4 let po vydání ÚP Litovel zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém 
období. 
 
 
 

 

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

Ú č i n n o s t 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, 
tj. dne 17. července 2012. 
 
 
 
 
Ing. Potužák Zdeněk            Petr Šrůtek  
      starosta města                        místostarosta města  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 2.7.2012  
 
 
Sejmuto dne: 17.7.2012 


