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1. ÚVODNÍ INFORMACE

Dobrovolné svazky obcí (mikroregiony) skýtají velkou příležitost k posilování profesionálního
zázemí pro realizaci rozvojových záměrů, ato zvláště ve venkovských oblastech. Zároveň jsou
příležitostí eliminovat některé nedostatky při výkonu samosprávy na malých obcích.
Spolupráce obci může efektivně fungovat diky managementu rozvoje, který je výkonným
článkem svazku obci a pomáhá Jim řešit společné problémy a iniciovat rozvoj. Současně může
přispívat k úspoře vynakládaných Finančních prostředků při zajištění některých sdílených
služeb.

Mikroregiony nabízí obcím možnost operativnějšího a schůdnějšího řešeni regionálních
problémů, efektivnější čerpáni Finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské
unie. Jejich výhoda je v tom, že pracují na principu koncentrace. Peníze získané z vnějších
zdrojů se tak nerozdrobují a je možno zabezpečovat akce, které přesahují sílu jednotlivých
obcí. V konečném důsledku dochází k vytvářeni zaměstnaneckých možnosti a tím i k
posilováni sociální a ekonomické stability regionů a k jeho rozvoji.

Mikroregion Litovelsko tvoří 23 obcí, které se dohodly na spolupráci zejména v oblastech péče
o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrany
veřejného zájmu, zachování zvyků a tradic regionu. Je nástrojem k posíleni úsilí obcí v jejich
rozvoji a prostředkem k ziskáváni účelově vázaných dotačních prostředků.

Mikroregion se snaží spolupracovat s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy
v Olomouci, se Sdružením cestovního ruchu Střední Morava, s MAS Moravská cesta, MAS
Region Haná a s DSO Region Moravská cesta.

Aktualizace strategického plánu je zpracována na období 2021 —2027 během května 2021 a
schválena Valnou hromadou Mikroregionu Litovelsko dne 26. 5. 2021.
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2. Základní údaje o Mikroregionu Litovelsko

Název organizace
Právní forma
‚Č
Sidlo svazku
Sídlo kanceláře a korespondenční adresa
Předseda
Místopředseda

Telefon
Internetové stránky
E-mail
DS

Mikroregion Litovelsko
Svazek obci, právnická osoba
71207058
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Viktor Kohout — starosta města Litovle
Mgr. Marta Husičková — starostka
Náměště na Hané
585153133
www.litovelsko.eu
mikroregionmestolitovel.cz
45nvcji

Mikroregion Litovelsko se rozprostírá uprostřed Hané. Na severozápadě od Bouzovské
vrchoviny přechází v nížinatou oblast, do které částečně zasahuje území lužnich lesú CHKO
Litovelské Pomoraví, nachází se zde také rezervace Terezské údolí. Je velmi atraktivní oblasti
předkládajíci svým návštěvníkům k poznáni řadu historických stavebních památek, přírodních
zajímavosti, turistických a cyklistických tras vedoucích nádhernou přírodou, ale také akcí
z oblasti kulturního a společenského života. Mezi zajímavá turistická mista patří např. hrad
Bouzov, zámek v Náměšti na Hané, Hanácký skanzen v Přikazích, Hanácké muzeum Cholina,
Javoříčské a Mladečské jeskyně či Arboretum v Bílé Lhotě.

4



3. Základní údaje o obcích Mikroregionu Litovelsko

Celková rozloha katastrálního území mikroregionu činí 28 511 ha, přičemž rozloha
katastrálního území jednotlivých členských obci je různorodá. Nejmenší rozlohou je obec
Měrotín, počtem obyvatel obec Slavětín. Největší rozlohu katastrálního území má město
Litovel, má také nejvíce obyvatel.

Název obce Katastr. ORR Počet místních Počet obyvatel
výměra v ha části

Bílá Lhota 1822 Litovel 6 1146

Bilsko 373 Litovel 230

Bouzov 4231 Litovel 12 1513

Červenka 1130 Litovel 1449

Dubčany 344 Litovel 259

Haňovice 280 Litovel 1 458

Cholina 899 Litovel 735

Litovel 4640 Litovel 1 1 9693

Loučany 498 Olomouc 647

Loučka 620 Litovel 207

Luká 1484 Litovel 5 881

Měrotfn 214 Litovel 258

Mladeč 1207 Litovel 2 745

Náklo 1145 Litovel 2 1497

Náměšť na Hané 1865 Olomouc 2140

Olbramice 305 Litovel 225

Pňovice 1636 Litovel 1019

Příkazy 1398 Olomouc 1 1334

Senice na Hané 1926 Litovel 2 1786

Senička 569 Litovel 362

Slavětín 490 Litovel 192

Střeň 581 Litovel 608

Vilémov 854 Litovel 431

Celkem 28511 27815

Zdroj: Čsu a MVČR, data počet obyvatel jek 1.1.2021
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4. Vývoj Mikroregionu Litovelsko

• Červenec 1997 — Průběžná zpráva k řešení rozvojových programů Mikroregionu
Litovel (1. fáze). Zpracováno pro Regionální agenturu Střední Moravy.

• Listopad 1997 — Mikroregion Litovel, Projekt rozvoje mikroregionu. Zpracoval: RSM a
GM-Trend, spol. s. r. o., Ostrava. Strategický plán. Co obce potřebuji: plynofikaci,
vodovod

• Říjen — prosinec 1999 — Vzorový návrh řešení globálního rozvoje venkovské
infrastruktury Mikroregionu Litovelsko. Sociální analýza obce. Zpracoval METOD
KONZULT IPM, Olomouc.

• 21. 10. 2003— Zakladatelská smlouva a podepsané stanovy Mikroregionu Litovelsko.

• 2004— Vznik loga Mikroregionu Litovelsko. Autor: Jana Krejčová
Symbolika: radnice města Litovel s otevřenými okny připravená spolupracovat se
všemi obcemi.

• 25. 02. 2004— Zaevidováno IČO mikroregionu.
o Založení svazku se týkalo 22 obci (Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka,

Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč,
Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Pňovice, Senice na Hané, Senička,
Slavětín, Střeň, Vilémov)

o Předseda svazku obci Mikroregion Litovelsko: MVDr. Vojtěch Grézl, starosta
města Litovel

o Administrativa: Ing. Radovan Vašiček, tajemník MěÚ Litovel

• 26. 2. 2004 — VH schválena manažerka Ing. Renata Milčická na 25 % úvazku.
Mikroregíon Litovelsko hradí městu Litovel 5 000,- Kč měsíčně.

• Leden 2007 — VH schválena manažerka Eva Vaňková.

• 31. 12. 2007— Ze svazku vystoupila obce Pňovice.

• 26. 11.2010 — Předseda Mikroregionu Litovelsko Ing. Zdeněk Potužák.

• leden 2013— Do svazku vstoupila obec Příkazy.

• srpen 2017— Ukončení činnosti manažerky Evy Vaňkové.

• 5. 12. 2018— Předseda Mikroregionu Litovelsko Viktor Kohout.

• 1. 1.2019 — Do svazku vstoupila obec Pňovice.

• 26. 5. 2021 — Aktualizace Strategického plánu Mikroregionu Litovelsko.

6



5. Předmět činnosti dle stanov

1) Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
• Rozvoje samosprávy obcí
• Hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
• Vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků

2) Další společné aktivity k následujícím účelům:
• Podpora zemědělského a nezemědělského podnikáni, řešeni problémů a

důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů
• Společná péče o památky v mikroregionu
• Využiti netradičních zdrojů energie, biomasy a dalších zdrojů energie
• Podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akci místních

programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti), k péči o veřejná
prostranství, zeleň a drobnou architekturu).

• Společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
• Marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
• Podpora společných řešení směřujících k vyjasněni majetkových poměrů ve

vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů
pozemkových úprav.

• Podpora řešeni dopravní obslužnosti týkající se vice obci
• Spolupráce a výměna zkušeností mezi partnerskými obcemi ČR a zemi EU
• Spolupráce při zpracování projektů pro programy vypsané EU a při zajišťováni

jejich financování z prostředků EU nebo jiných dotačních zdrojů
• Vzájemná pomoc při řešeni problematiky životního prostředí, především

protipovodňová opatření, dále oblast odpadů, znečišťováni ovzduší a vodních
toků.

6. Aktualizace strategie

• Aktualizace strategie rozvoje na období 2021 — 2027 vychází z původní Strategie
rozvoje Mikroregionu Litovelsko, která byla zpracována v roce 2002 a Aktualizace
strategického plánu Mikroregionu Litovelsko na období 2006 — 2013 a 2014 - 2020.
Součástí „Strategie“ a „Aktualizaci‘ byla i situačni analýza mikroregionu společně se
SWOT analýzami.

• Aktualizace strategie rozvoje na období 2021 — 2027 vychází z potřeb obci
mikroregionu a potencionálu cestovního ruchu turistické lokality Litovelsko - Analýza a
Návrhová část.

• Aktualizace respektuje rozsáhlost území mikroregionu a členství 23 obci
v mikroregionu, Jež umožňuje řešeni řady jejich problémů samostatně.

• Aktualizace připoušti, že všechny akce mohou být realizovány jen v případě získáni
finančních prostředků.

• Aktualizace připouští, že v případě možnosti získáni financi na jiné projekty, mohou
obce realizovat jiné cíle, které nemusí být přímo v souladu se strategickým plánem.
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7. Náměty na spolupráci členských obcí

Předmětem činnosti svazku bude předevšim spolupráce při rozvíjení činností týkajících se:

a) zpracováni a realizace meziobecni spolupráce v zájmovém území

b) koordinace veřejné dopravní obslužnosti

c) koordinace územního plánování v zájmovém území

d) řešeni odpadového hospodářství, nakládáni s vodami, ochrany životního prostředí a
využiti obnovitelných zdrojů energie

e) propagace mikroregionu a jeho zájmového území, rozvoj kultury a cestovního ruchu

fl koordinace spolupráce a výměny poznatků a námětů mezi státními orgány a
organizacemi, obcemi, svazky obcí, spolky, právnickými a fyzickými osobami

g) koordinace významných investičnich akcí, do kterých je zapojena vice jak jedna obec
mikroregionu; podpora výstavby cyklostezek a cyklotras

h) oblasti školství a vzdělávání

i) oblasti sociální péče a zdravotnictví

j) zachováni kulturních a společenských tradic regionu

k) podpora spolkové činnosti

1) podpora péče o památky

m) podpora regionálních produktů a výrobků

n) společné řešeni kalamitních situaci ( povodně, komáří kalamity a jiné)

Mikroregion může vyvíjet i aktivity, které se netýkají všech členů mikroregionu. Mikroregion
může vedle své hlavní činnosti vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejim účelem je podpora hlavní
činnosti mikroregionu anebo hospodárné využiváni mikroregionu.
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8. SWOT analýza

S - silné stránky, W - slabé stránky, O - příležitosti, T - hrozby (vychází z analýzy potřeb
mikroregionu)

Středně velký potencionál pro rozvoj
cestovního ruchu

Existence značky regionálních produktů

Velký počet kulturních a sportovních zařízení

Turistické atrakce regionu (hrad Bouzov,

úroveň stávajících

Nízký počet ubytovacích dnů při ubytování
turistů

Nízká propojenost turistických cílů

Malá provázanost služeb v cestovním ruchu
zámek Náměšť na Hané, Arboretum, muzea,
jeskyně)

Bohatá historie regionu (tradice, řemesla,
kroje, památky)

Dobrá meziobecni spolupráce (společná
setkáváni, poradenství)

Spolupráce s okolními mikroregiony a
místními akčním skupinami

Blízkost krajského města, geografická poloha
regionu

Slabá úroveň v délce značených pěších tras

Nepropojenost cyklostezek na území

Havarijní stav komunikací III. třídy a místních
komunikaci

Přitomnost silných zemědělských podnikatelů
i drobných farem

Dobré podmínky pro cyklo a vodní turistiku

Aktivní spolková činnost

Velký počet dětských hřišť a sportovišť

SILNÉ STRÁNKY

H
Nedostatek ubytovacích zařízeni, špatná
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PŘÍLEŽITOSTI

Vybudování infrastruktury a zázemí pro
cykloturistiku (nabíjecí stanice)

Rozšířeni pěších tras

Zlepšení propagace aktivit územi

Realizace protihlukových opatřeni

Realizace protipovodňových opatření

Dobudováni technické infrastruktury

Posilování spolupráce mezi obcemi,
mikroregiony a MAS

Nové možnosti v oblasti v oblasti rozvoje
udržitelného zemědělství a lesnictví

Podpora propagace turistiky a turistických
cílů

Zvýšeni a zkvalitnění ubytovacích kapacit

Podpora výstavby komunitních center

Podpora společné strategie odpadového
hospodářství

Podpora a propagace kultury a tradic
mikroregionu

Vzájemná spolupráce v rámci školství
(místní akční plány atd.)

Chybí koordinace mezi turistickými cíli

Konkurence okolních lokalit

Nedostatek finančních prostředků pro rozvoj
cestovního ruchu

Nedostatek stavebních míst

Dopady klimatických vlivú

Hrozba novodobých nemoci

Nezájem o studium řemeslných a některých
jiných oborů

Stárnuti populace

Nedostatek fin. prostředků na protipovodňová
opatřeni

Chátrající průmyslové a zemědělské areály;
chátrajíci stavby v soukromém vlastnictví

L

Snižováni nebo úbytek ubytovacího zařízeni
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9. Vize Mikroregionu Litovelsko pro roky 2021 — 2027

Mikroregion Litovelsko je území, kde jsou zajištěny všechny základní životni podmínky.
Do Litovle a okolních obcí se vrací mladí lidé. Začíná být ale nedostatek stavebních
míst a ceny pozemků a nemovitostí rychle rostou.

• Mikroregion Litovelsko trvale usiluje o zkvalitněni života všech obyvatel. Obce
podporují všechny aktivity týkající se zpříjemnění života mladých rodin a seniorů.

• Mikroregion finančně podporuje a nadále bude podporovat kulturní, společenské a
sportovní akce v obcích regionu.

• Trvalým cílem je podpora kulturních a společenských tradic regionu. Především
zachování hanáckého nářečí a tradic.

• V obcích mikroregionu je dostatečné kulturní a společenské vyžiti.

• V obcích mikroregionu jsou a budou organizovány různé formy akcí, které vedou
ke zkvalitněni života.

• Litovelsko je region s vysokým turistickým potencionálem a kvalitní infrastrukturou
cestovního ruchu. Chybí propojenost a nedostatek ubytovacích kapacit.

10. Organizační zajištění a způsob zpracování aktualizace strategie

Východiskem pro zpracování aktualizace strategického plánu na rok 2021 - 2027 je
zpracovaný Strategický integrovaný rozvojový plán Mikroregionu Litovelsko a podklady
získané v průběhu sběru dat, jednání rady a valné hromady. Dokument byl
aktualizován vjednotlivých prioritních oblastech, jež jsou formulovány v původním
strategickém plánu, jeho aktualizacich a současně je vytvořen akční plán na následujici
roky...

11.Schéma návrhové části aktualizace strategie Mikroregionu
Litovelsko

Tato část popisuje, jakým způsobem a v jakých časových periodách bude hodnocena
úspěšnost realizace strategického plánu. Hodnocení SP bude úzce spjaté s vytvářením
nové aktualizace, s vizemi a s cíli.

Organizace zajištěni aktualizace strategického plánu.

• Konzultace se starosty jednotlivých obcí
• Setkáváni pracovní skupiny — rady mikroregionu
• Setkávání valné hromady
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Schematický přehled priorit rozvoje Mikroregionu Litovelsko v letech 2021 —2027:

1) Priorita rozvoje: Rozvoj technické a dopravní infrastruktury
2) Priorita rozvoje: Rozvoj cestovniho ruchu
3) Priorita rozvoje: Zkvalitňovánĺ života v obcích
4) Priorita rozvoje: Tvorba a obnova kvalitního životniho prostředí
5) Priorita rozvoje: Vytvořeni a udrženi pracovnich skupin
6) Priorita rozvoje: Získáváni dotačních titulů

1) Priorita rozvoje: Rozvoj technické a dopravní infrastruktury

Dobudováni obecní infrastruktury, zejména kanalizace, připadně vodovod, budou
nadále prioritně řešit samy obce. Obce samy rozhodují o vhodnosti realizace —

dostatku finančních prostředků.

2) Priorita rozvoje: Rozvoj cestovního ruchu

Rozvoj cestovního ruchu v regionu Litovelsko je pro mikroregion prioritní. Je nutné
podpořit a posílit ubytovací kapacity pro turisty a propojit turistické cíle, tak aby
nabídka turistických cílů byla ucelená.

3) Priorita rozvoje: Zkvalitňování života v obcích

Zkvalitňováni života v obcích je prioritní pro jednotlivé obce i celý mikroregion jako
celek. Budování a ůpravy vhodných prostor v obcích bude záležet na finančních
příležitostech. Mikroregion bude nadále finančně podporovat různé aktivity
v obcích.

4) Priorita rozvoje: Tvorba a obnova kvalitního životniho prostředí

• Kvalitní životní prostředí úzce souvisí s likvidací odpadů. Tříděni základních
odpadů je ve všech obcích samozřejmosti.

• V Litovli a v Nákle jsou v provozu sběrné dvory k likvidaci neskladných odpadů.
V Senici na Hané, Náměšti na Hané a v Luké se výstavby sběrných dvorů
připravuji. Prioritou je vybudováni tolika sběrných dvorů, aby každá obec
mikroregionu mohla svým občanům nabídnout možnost odvozu odpadů do
sběrných dvorů.

• Je nutné udělat celkovou koncepci odpadového hospDdářstvi v regionu.
• Výsadba zeleně. Mikroregion v minulosti finančně podpořil výsadbu stromů

v obcích a bude výsadbu stromů nadále podporovat. Jednotlivé obce obnovuji
zeleň podle potřeby. Zeleň v obcích je a bude nadále udržována ve zdravém
stavu.

5) Priorita rozvoje: Vytvoření a udržení pracovních skupin

Mikroregion tvoří v současné době svazek 23 obci. Vhodnost utvořeni skupin- ať
už pracovních nebo besedních — potvrdily uplynulé roky. Starostové mají možnost
vyměnit si názory, poradit si vzájemně. Mikroregion se nebráni spolupráci
s dalšími pracovními skupinami, např. s MAS nebo jinými mikroregiony.
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6) Priorita rozvoje: Získávání dotačních titulů

Mikroregion bude i nadále usilovat o dotační tituly z MMR ČR, Olomouckého kraje a
a další.

12. Závěr

Mikroregion Litovelsko sleduje a podporuje všechny oblasti vývoje obci. Strategický plán
vychází z programů rozvoje členských obci. V některých oblastech nemůže a ani nechce
zasahovat do suverenity obce. Každá obec si řeší samostatně technickou infrastrukturu,
mikroregion do těchto záležitosti většinou nevstupuje. Pokud se obce dohodnou o spolupráci
mezi sebou (i mimo mikroregion), jde o rozhodnutí, které mikroregion nebude žádným
způsobem ovlivňovat.

Hlavni cilem činnosti mikroregionu je rozvoj turistického ruchu v regionu, tvorba nových
turistických diů a jejich propagace, zviditelněni ubytovacích kapacit apod.

Důležitým cílem mikroregionu je udržovat svazek obci Mikroregion Litovelsko ve skvělé kondici
a pomáhat tak vytvářet dobré vztahy mezi lidmi.

Litovel, květen 2021

Viktor Kohout
Předseda Mikro‘

Ing. Radovan Vašíček
Člen rady Mikroregionu Lký‘bTsko
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Využití potencionálu cestovního ruchu turistické lokality Litovelsko — analýza
Využiti potencionálu cestovního ruchu turistické lokality — návrhová část
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