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a/ Vymezení zastavěného území 
 
Zastavěné území je v rámci řešeného území stanoveno k 28.12.2006. 
Definice hranic jednotlivých zastavěných území podle zákresu v grafické části: 
 
Zastavěné území – Šléglov   
Hranice zastavěného území je tvořena hranicemi následujících parcel, které jsou jeho součástí 
(řazeno od severu ve směru hodinových ručiček): 
262,267/4, 873/1část, 329/2, 348/1část, 874/1část, 936, 353/2, 409/1, 409/2, 938, 877/3část, 
424/1, 429část, 447, 880část, 448, 881část, 452, 451, 492/5, 492/4, 515/3 520/5, stp.102, 507, 
853/2část, 506/1, 590/1 590/2, 886část, 591(3, 945, 591/2, 591/1, 606část, 885/1 část, 607, stp. 
67, 890část, 609/3část, 14/1, 14/3, 872/1část, 4, 2/2, 844část, 921, 8/2, 8/1, 45/2část, 46část, 56, 
50, 48/1, stp. 8/1, 45/3část, 853/1část, 65část, 854část, 104/2, 104/1, 856část, 112/2, 872/1, 864, 
stp.20, 865/1část, 174, 179, 184/1, 931/2, 183/4část, 183/3část, 931/1, 183/2, 220/1, 869/1část, 
934/1, 872/6, 872/26, 872/8část 
 
Zastavěné území – hřbitov Šléglov: 
Hranice zastavěného území je tvořena hranicemi parcely 621/3 a přilehlé komunikace 853/1část. 
 
Zastavěné území – ojedinělé jiné stavby, zbořeniště a stavba občanského vybavení  v  
nezastavěném území: 
Hranice zastavěného území je tvořena hranicemi parcely: 
-stp. 86, -stp. 87, - stp. 88, - stp. 89, -stp.94, - stp. 110, -stp. 115, stp. 116, -stp. 117, - stp. 118, -
stp.119, - stp. 120, -stp. 121, -stp.122, -stp.123, -stp.124, -stp.125, -stp.126, -stp.127, -stp.128,-
stp.129. 
 
Zastavěné území - rekreační objekt při účelové komunikaci mezi Śléglovem 
a Brannou: 
Hranice zastavěného území je tvořena hranicemi parcely č. 631/3 a 125. 
 
Zastavěné území - rekreační objekt při účelové komunikaci mezi Śléglovem 
a Brannou, bývalá trafostanice: 
Hranice zastavěného území je tvořena hranicemi části parcely č. 628/3. 
 
Zastavěné území – Kronfelzov: 
Hranice zastavěného území je tvořena hranicemi následujících parcel, které jsou jeho součástí 
(řazeno od severu ve směru hodinových ručiček): 
817/1, 918 průsečík, 370/4, 85/1, 85/3, 906/1 průsečík, 906/1, 908/1, 812/3, 83/2, 811, 808, 
80, 807, 804, 76, 906/2, 908/1 průsečík, 906/1. 
 
Zastavěné území - rekreační objekt v lese severně od Kronfelzova: 
Hranice zastavěného území je tvořena hranicemi parcely č. 93. 
 

b/ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a 
rozvoje jeho 
hodnot 
 
  Koncepce rozvoje území obce je v souladu s nadřazenou ÚPD, to je se Zásadami územníhorozvoje 
(ZUR) Olomouckého kraje, schválenými zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 pod č.j. 
KÚOK/8832/2008/OSR-1/274. 
 



  ZUR zařazují v souladu s Politikou územního rozvoje řešené území do specifické oblasti SOB3. V 
této oblasti se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. významné rozdíly v 
územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, které svým významem přesahují území kraje. 
  Dále ZUR zařazují řešené území jako součást kulturní krajiny oblasti Hanušovická vrchovina- KH6. 
Změny v řešeném území lze provádět při respektování těchto zásad: 
-  je nepřípustné provádět výrazné změny druhu pozemku (vyšší procento zornění,velkoplošné 
kácení porostů, změny v rozsahu vodních ploch a vodních toků, v jejichž důsledku dojde ke snížení 
hodnoty krajinného rázu, resp. změně prostorové kulisy); 
- respektovat prostorové uspořádání krajiny a sídel, zachovat stávající panoramatické pohledy, 
respektovat charakter a měřítko zástavby; nesmí být zásadním způsobem narušen historický 
půdorys sídel (prováděním velkoplošných přestaveb a demolic); 
- je nepřípustné umísťovat stavby a zařízení obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se v krajině 
(větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny), výškové stavby jako věže a 
stožáry pro GSM radiotelefonní sítě, základnové stanice (BTS), antény, vysílače, přijímače a zařízení 
souvisejících s mobilními sítěmi, které mohou narušit kulturní hodnotu a harmonický ráz krajiny;- 
umísťování nadzemních staveb elektroenergetiky, staveb vodní energetiky, teplárenství, 
plynárenství je podmíněno souhlasem orgánu ochrany přírody a orgánu památkové péče v souladu 
s legislativou platnou ke dni vydání rozhodnutí; 
- umísťování významných dopravních staveb je přípustné za předpokladu zachování krajinotvorné 
památkové hodnoty území, tj. za předpokladu akceptace uplatnění kulturních památek v krajině, 
zachování otevřených pohledů a průhledů, respektování dochovaných dominant a prostředí 
kulturních památek a při minimalizaci zásahů do krajinného rázu. Podmínkou je provedení 
následných opatření eliminujících negativní dopad dopravní stavby a napomáhajících jejímu 
vhodnému zapojení do krajiny (kompenzace). 
 
   V rámci řešeného území mají v současnosti i v návrhu ÚP zásadní význam přírodně krajinářské 
funkce, které na sebe vážou produkční činnosti (zemědělství a lesnictví) a rekreačně sportovní 
činnosti. Bydlení má hlavní význam jako stabilizační funkce. 
   Zemědělská a lesnická činnost souvisí zejména s využitím a ochranou krajinných hodnot. 
   Přírodně krajinářské kvality řešeného území dávají předpoklady pro rekreačně sportovní využití 
zaměřené na pobyt a aktivity ve zdravém a klidném prostředí, které představuje alternativu k 
okolním intenzivně využívaným rekreačním oblastem (Staroměstsko, Branná, Ostružná, Petříkov, 
Ramzová). Pro budoucí rozvoj území bude proto rozvíjen stávající trend sportovně relaxačních 
pobytů zaměřených na turistiku a pobyt v přírodě. Objekty hromadné individuální rekreace jsou 
soustředěny do zastavěných území Šléglova a Kronfelzova, kde je rekreační funkce dominantní. 

 
b/1. Ochrana a rozvoj historických hodnot území: 
 
  Velký kulturně historický význam v daném území mají kromě kulturních památek chráněných 
zákonem i prvky dokládající historický vývoj a nezastupitelně doplňující obraz vesnice a krajiny. V 
rámci řešeného území se předpokládá zřízení knihy památných míst na základě samostatné 
odborné studie a pasportizace lokalit (viz bod g/3.). Tato místa budou chráněna v souladu s 
legislativními možnostmi. Bude se jednat zejména o různé kříže, boží muka, kapličky, usedlosti 
apod., které nejsou kulturními památkami a nesplňují podmínky pro prohlášení za kulturní památku. 

V rámci změny č. 1 se v řešeném území vymezují následující památky místního významu: 
a) kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na stp. 48 v zastavěném území Šléglova 
b) areál hřbitova s kamennou ohradní zdí, márnicí a kamenným křížem na 

p.č.621/3 
c) boží muka u hřbitova 
d) boží muka při místní komunikaci v Kronfelzově 
e) zvonička v zastavěném území Kronfelzova 
 

Regulativ pro památkově hodnotné objekty  - nepřipouštějí se architektonické změny objektů, 
naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované historické podoby. U drobných sakrálních 
staveb je nepřípustná změna jejich lokalizace. Nepřípustné je také umístění zařízení, případně 
podpor liniových staveb technické infrastruktury v jejich bezprostředním sousedství. 
 



b/2. Ochrana a rozvoj kompozičních hodnot území: 
 
  Hlavní kompoziční hodnota území spočívá v jeho vyvýšené poloze, která umožňuje dálkové 
panoramatické pohledy. Ve volné krajině bude vhodnou skladbou a situováním vysoké zeleně 
dbáno o zabránění nadměrného zastínění výhledů zejména z dopravních tras. 
 

c/ Urbanistická koncepce 
 
  Zastavitelná území jsou územním plánem uvažována pouze v rámci obce Šléglov, s funkčním 
omezením rovněž v rámci místní části Kronfelzov. 
  Ve Šléglově je převládající funkce zastavitelných území obytná, v omezené míře rovněž funkce 
technických zařízení a dopravních ploch. Nové objekty obytného charakteru jsou uvažovány 
převážně na vytypovaných, dříve zastavěných parcelách a k nim přilehlých plochách pro nutné 
zázemí tak, aby se obci vracel její původní urbanisticko architektonický charakter. Pro plánovanou 
výstavbu i stavební úpravy se doporučuje klást důraz na původní a krajově typickou hmotovou 
skladbu, měřítko a použití tradičních materiálů. 
 
V Kronfelzově se kromě plochy uvažované pro výstavbu ČOV a vodní plochy nová výstavba 
neuvažuje. Území je považováno za stabilizované. 
 
Hranice a rozsah zastavitelného území: 
 
  Souvislé zastavitelné plochy se v rámci zájmového území nevyskytují. Jako jednotlivé zastavitelné 
plochy jsou podle parcelních čísel navrženy lokality: 
 
Určené pro bydlení: 
b1 - 934/2 (část) 
b2 - 262, 30, 263/1, 263/2 
b3 - 170, 20, 168/2, 928 
b4 - 451 (část), 443 (část) 
b5 - 71(část) 
b6 - 925, 924, 104 (část) 
b7 - 56 
b8 - 66/2 (změna účelu objektu zemědělské výroby), 949 (část) 
b9 - 67 (změna účelu objektu zemědělské výroby) 
 
Určené pro technickou infrastrukturu: 
t2 - 789/2 (část), 834/2 
 
Určené pro dopravní infrastrukturu: 
d1 - 116, 926 (část) 
d2 - 416, 436(část), 114/1 (část) 
 
Určené pro vodní a vodohospodářské plochy: 
v1 – 843/2 (část) 
 

d/ Koncepce veřejné infrastruktury 
 
d/1. Koncepce dopravy: 
  Hlavní dopravní trasou je v rámci řešeného území silnice III. třídy č. III/44645 Branná –Staré město 
pod Sněžníkem. Silnice je územně stabilizována v návrhu je pouze řešení šířkového „kategorijního“ 
uspořádání (stávající šířka vozovky je cca 5,0 m ) a úprava směrových poměrů v křižovatce na návsi 
- v rámci návrhu je vložena do trasy točka R= 30m s úpravou připojení stávající místní komunikace 
– tvarově se jedná o křižovatku stykovou. 
  V rámci návrhu je rozšířena síť místních komunikací a navrženo komunikační propojení obce 



Šléglov s rekreační osadou Kronfelzov. Zatřídění této komunikace bude řešeno v dalších stupních 
dokumentace silničním správním úřadem. 
  V souladu s územním generelem dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje je v 
návrhu navržen jako územní rezerva koridor přeložky silnice II/446 o šířce 30 m. Trasa je vedena v 
prostoru postiženém báňskou činností – poddolované území. 
Všechny úpravy na komunikacích, lhostejno zda se jedná o státní silnice nebo místní komunikace 
musí vést k tomu, aby danými úpravami došlo ke zlepšení plynulosti, bezpečnosti u křižovatek 
zvýšení jejich přehlednosti, srozumitelnosti a jasně dané i psychologické přehlednosti hlavní 
komunikace. 
   Všechny nově navrhované komunikace jsou uvažovány v kategorii MO 5 - MO 7 funkční třídy C ( 
funkční skupiny C2, C3 ) s návrhovou rychlostí 30 km/h, u kratších jednosměrných úseků 20 km/h 
se směrovými parametry zcela podřízenými urbanistickému návrhu. 
   U některých místních komunikací jejichž dopravní význam se zvýší (zpřístupnění nových funkčních 
ploch, a pod.) se navrhuje rekonstruovat tyto úseky ve stávajících trasách. 
Na účelových komunikacích v k. ú., vesměs jednopruhových je navržena rekonstrukce těchto 
vozovek, popřípadě v úsecích, kde neexistují dostatečně zpevněné komunikace s bezprašnou 
povrchovou úpravou jejich vybudování. 
   Dle návrhu kategorizace silnic I. - III. třídy není silnice III/44645 kategorizována. Zpracovatel 
navrhuje kategorizaci S6,5/40 v nezastavěném území, v současně zastavěném území v průjezdném 
úseku silnice MO 7/30 alternativně v uspořádání S 6,5. 
   Z urbanisticko-dopravní funkce a dopravního významu lze začlenit místní komunikace průtahů 
silnic III. tříd jako komunikace funkční skupiny C, funkční třídy C1. 
   Místní komunikace komunikačního systému jsou obslužnými komunikacemi z hlediska 
urbanisticko-dopravní funkce funkční skupinou C, funkční třídy C1 - C3. 
   Dvoupruhové vozovky: MO 7/30, případně S 6,5/40, 30 
J   ednopruhové vozovky - v těchto základních profilech: 
MO 5/40,30 - jednopruhová jednosměrná (ve stísněných poměrech stávající zástavby obousměrná 
MK, dle ČSN 736110 řešit umístění výhyben) 
MOK 4/30 - jednopruhová MK obousměrná s krajnicemi a výhybnami s délkovým omezením 
80-100m. 
Odstavování automobilů obyvatel rodinných domů je uvažováno na vlastních pozemcích. 
Bilance je provedena pro parkování osobních automobilů objektů občanské vybavenosti. 
Kapacitně jsou stávající parkovací plochy doplněny dle průzkumu, výhledová potřeba se stanovuje 
dle ČSN 736110, u stávajících ploch se doporučuje jen určitá „humanizace“. 
Stávající parkování vozidel je na stávajících nezpevněných plochách u objektů, na místních a 
účelových komunikacích. Na těchto plochách je zabezpečována ve stávajícím stavu dostatečnost 
kapacit pro parkování, které však působí v prostoru návsi ve Šléglově rušivě. 
V řešení se proto uvažuje návrh parkoviště pro rekreačního zařízení technických sportů Břeclav (cca 
35 lůžek) s kapacitou do 10 vozidel. Plocha bude řešena jako stavba, dopravní připojení na silnici III. 
třídy. 
Obecně platí, že obec musí v plném rozsahu uplatňovat zásadu, podle které na všech rozvojových 
plochách musí být řešena potřeba odstavování a parkování na vlastních parcelách 
a to bez ohledu na funkční využití. 
Silniční ochranná pásma jsou uvažována podle silničního zákona 13/97 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 
104/1997 Sb. v platném znění pro silnice III.třídy a pro přeložku silnice II/446 - 
15,00 m (mimo souvisle zastavěné území obcí). 
V zastavěném území je nutno respektovat především stanovené uliční a stavební čáry stanovené 
stavebním úřadem a územním plánem s ohledem na okolní zástavbu a charakter komunikace a 
objektu. 
Hromadná doprava: V rámci úpravy oblouku komunikace III/44645 se předpokládá vylepšení 
technických parametrů stávající autobusové zastávky (nástupní plocha, záliv apod.). 
 

d/2. Technické vybavení území: 
 
d/2.1. Vodohospodářství: 
 
Vodohospodářská koncepce je v souladu s PRVKOK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje). 



Zásobování vodou: 
Vzhledem k velikosti a charakteru obce se výstavba veřejného vodovodu nepředpokládá. 
Odvodnění a likvidace odpadních vod: 
S ohledem na rozdílný způsob zástavby ve Šléglově a Kronfelzově jsou uvažovány rozdílné 
přístupy v čištění odpadních vod. 
 
Šléglov: Postupný přechod na lokální čistírny u jednotlivých objektů, popřípadě jejich skupin s 
odvodem přečištěných vod do potoka Staříc. S výstavbou splaškové kanalizace v rámci celé obce se 
neuvažuje. 
Kronfelzov: Zřízení kanalizačního řadu v trase místní komunikace s centrální ČOV,  která je 
uvažována na jižním okraji osady. 
 

d/2.2. Zásobování území energiemi: 
 
Elektrorozvodné sítě: 
 
Bilance příkonů NN v návrhových plochách: 
Rozvojové plochy pro individuální bydlení:  
Pro bilanci požadovaného příkonu je uvažováno 6 RD stupně elektrizace „B“a 3 RD s elektrickým 
vytápěním. Předpokládaný příkon celé oblasti: PC = (n1 x PBRD + n2 x PBRDE ) x 3 = (6x11 kW + 
3x20 kW) x 0,60 = 75,6 kW. 
 
Rozvojové plochy technické infrastruktury: Pro bilanci požadovaného příkonu jsou 
uvažovány lokality s předpokládaným příkonem: 
 
- t2 – čistírna odpadních vod v Kronfelzově = 2 kW 
 
Požadovaný příkon bude pokryt ze stávajících zařízení. 
 
 

e/ Koncepce uspořádání krajiny 
 
e/1. Lesní plochy a činnosti v řešeném území: 
   Souvislé lesní plochy na řešeném území mají stabilizovaný charakter. 
   Mimořádný krajinný a ekologický význam mají menší lesní skupiny soustředěné ve střední části 
území. Případnou změnu způsobu využití pozemků lesních a zemědělských ploch je možné provést 
na základě urbanistické studie prověřující dopad na kompoziční hodnotu území a rozvoj 
ekologického zemědělství. 
Lesní plochy podle katastru nemovitostí mají Lesním zákonem obecně stanovené ochranné pásmo 
50 m. 
 

e/2. Zemědělské plochy a činnosti v řešeném území: 
   Předpokládá se zachování současného pastevního způsobu hospodaření, který zajišťuje 
přirozenou údržbu krajiny a vysokou ekologickou stabilitu. Pastevní činnost bude provozována 
způsobem zabraňujícím shlukování dobytka s devastačním účinkem a bude preferováno používání 
mobilních ohradníků nebránících migraci zvěře a průchodnosti krajiny. 
   Podle LÚSES je strategickým cílem rozvoj ekologického zemědělství na základě samostatného 
projektu. 
   V omezené míře je možné zalesňování zemědělských ploch a to zejména v návaznosti na stávající 
souvislé lesní plochy a v souladu s LÚSES, kompozičními záměry a ostatními požadavky 
vyplývajícími z podmínek konkrétní lokality a příslušných zákonů. V omezené míře je rovněž možné 
intenzivnější využití zemědělských ploch. 

 



e/3. Významné krajinné prvky, interakční prvky a 
solitéry, chráněná území a jednotliviny: 
 
 Jižní část řešeného území k.ú. Šléglov spadá do vymezené Ptačí oblasti Králický Sněžník 
(nařízení vlády č. 685/2004 Sb.), která náleží do soustavy Natura 2000. Hranice ptačí oblasti je 
zaznačena v grafické části a protíná řešené území od východu k západu v sedýlku jižně od 
Kronfelzova. Předmětem ochrany je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho biotop. Činnosti v 
krajině, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany ŽP, jsou specifikovány v uvedeném nařízení 
vlády. Jedná se zejména o činnosti, které vyvolávají změnu výše ustálené hladiny povrchových a 
podzemních vod a o změny ve způsobu využití pozemků. 
 
Stromořadí: Udržováno a obnovováno bude stromořadí podél silnice Branná – Staré Město v její 
vrcholové partii nad Šléglovem. 
 
Chráněná území a jednotliviny: 
Chráněné jednotliviny – památné stromy chráněné podle zákona: 
o 2 exempláře lípy velkolisté u „Řeznické“ kaple nad Šléglovem, 
o 3 exempláře lípy malolisté v Kronfelzově. 

 
e/4. Územní systém ekologické stability: 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) a jeho zásady určuje zákon č. 114/92 Sb. ÚSES je 
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodně blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
 
Přehled vymezených biocenter: 
Čís.:                č. map.podkl:              katastrální území:   typ BC:      STG:          funkčnost: 
246                  142315B                        Šléglov                 LBC           4BC4-5       funkční 
255                  142310B                        Šléglov                LBC              5B3    částečně funkční 
256                   142310A                       Šléglov                 LBC            5AB3         funkční 
                          142406A 
 
Přehled vymezených biokoridorů: 
Čís.:                   č. map.podkl:        katastrální území:    typ BK:       STG:           funkčnost: 
222                      142406A                  Šléglov                  LBK               navrženo pokračování 
223                      142310B                   Šléglov                 LBK            5BC3           funkční 
224                      142310B                   Šléglov                 LBK            5BC3           funkční 
                            142406A 
225                       142310B                  Šléglov                 LBK            4BC4-5          funkční 
                             142315B 
226                       142310B                  Šléglov                  LBK       5AB3,5B3     částečně     funkční 
 
               

e/5. Vodoteče, vodní plochy a vodní zdroje: 
 
  Celé řešené území je součástí CHOPAV Žamberk - Králíky (chráněná oblast přirozené akumulace 
vod, nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb.). 
  V řešeném území je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně (vodárenský zdroj Staré 
Město p. Sněžníkem – Hajmrlov; rozhodnutí ONV Šumperk, OVLHZ pod č.j. Voda 309/R-336/85-Ho-
235 ze dne 20.5.1985). Nevyskytují se zde žádná zátopová území nebo meliorace. 
Jižně od Kronfelzova, v pramenném území Brusného potoka na části parcely č. 843/2, je vymezený 
prostor pro stavbu rybníčku o ploše do 150 m2. 
  Samostatným správním řízením bude pro vodní zdroj stávajícího vodovodu Kronfelzov stanoveno 
ochranné pásmo. 

 



e/6. Péče o klima a ovzduší: 
 
  Příprava realizace jednotlivých záměrů územního plánu, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu 
ovzduší, bude posuzována v souladu s aktuálními právními normami a koncepčními materiály, např. 
se Zákonem o ochraně ovzduší a Programem ke zlepšení kvality ovzduší (v současnosti se 
zpracovává - podle věstníku MŽP č. 2/2003 nebylo na katastru obce Šléglov naměřeno překročení 
příslušných imisních limitů pro ochranu zdraví lidu). Obecně platí, že v místech, kde bude kvalita 
ovzduší vyhovovat imisním limitům nesmí dojít ke zhoršení nad přípustnou míru a v místech, kde 
jsou imisní limity překračovány, se musí kvalita ovzduší zlepšit. 

 
e/7. Poddolovaná území a péče o nerostné zdroje: 
 
Poddolovaná území: 
 
V souvislosti s historickou těžbou je na katastrálním území Šléglova evidováno celkem 6 
poddolovaných území: 
- 4099 – Velké Vrbno 4 – Šléglov, 
- 4086 – Šléglov, 
- 4090 – Šléglov 2, 
- 4081 – Staré město p. Sn. 4 – Branná, 
- 4075 – Šléglov 1, 
- 4077 – Šléglov 2 – Branná 
 
Nerostné zdroje: 
V rámci řešeného území se vyskytují následné nerostné zdroje (viz grafická část): 
- Grafitové ložisko Staré Město – Malé Vrbno (N5228100) 
- Prognózní zdroj Velké Vrbno – Šléglov (Q9352800) 
- Výhradní ložisko amorfního grafitu Šléglov (č. lož. U5 051 300, vedeno v bilanci zásob výhradních 

ložisek nerostů) s dobývacím prostorem Šléglov I. 
 

f/ Stanovení podmínek pro využití ploch 
 
f/1. Plochy s rozdílným způsobem využití: 
Jednotlivé navržené funkce území, které jsou zobrazeny v hlavním výkrese a koordinačním výkrese 
a stávající funkce bez navrhovaných změn, které jsou zobrazeny v koordinačním výkrese, jsou 
regulovány následujícím způsobem: 
 
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV): 
 

Plochy bydlení smíšeného s obslužnou sférou a nerušícími výrobními činnostmi. 
 
Hlavní využití : 
- stavby pro bydlení  
- stavby pro rodinnou rekreaci ve formě rekreačních domků a rekreačních chalup) 
 
Přípustné využití : 
- stavby pro obchod) 
- stavby pro veřejné stravování a ubytování (maximální ubytovací kapacita – 20 lůžek) 
- stavby pro nevýrobní služby (kadeřnictví, kosmetika, sauna, apod.) 
- stavby pro kulturu          
- stavby pro zdravotnictví a sociální péči         
- související dopravní infrastruktura 
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě 
- stavby pro zemědělství určené pro samozásobení  
- soukromá zeleň  



- veřejná prostranství 
- rekreační sportoviště, dětská hřiště 
 
Podmíněně přípustné využití: 

     -stavby pro podnikatelskou činnost v oboru drobné výroby a výrobních služeb do výměry 
250m2 

V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 
zápach, apod.) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice 
pozemku investora stavby. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému 
snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost provedených 
opatření. 

 
     - rodinné farmy  

Ochranné pásmo živočišné výroby provozované v rodinné farmě nesmí zasahovat 
sousední objekty hygienické ochrany. 

 
Nepřípustné využití: 
- výrobní a skladovací objekty neslučitelné s bydlením  
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště- 

více jak 20 parkovacích míst) 
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký 

plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí) 
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 
- další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou s bydlením 

slučitelné 
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 10%, u vymezených 

zastavitelných ploch b1 a  b7 a přestavbové plochy b9 – maximálně 15% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 
- minimální velikost stavebního pozemku 2000m2 (regulativ bude uplatněn pouze v případě 

zahušťování stávajícího zastavěného území, nevztahuje se na územním plánem konkrétně 
vymezené zastavitelné a přestavbové plochy b1- b9)  

- minimální odstupová vzdálenost nově umisťovaných obytných staveb od stávajících obytných 
objektů - 20 m  

 
Plochy občanského vybavení: 
Jedná se o stávající plochy. 
 
Přípustné využití: Zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o 
rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej, 
tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum a lázeňství. Připouštějí se 
obslužné dopravní a technické stavby nezbytné k zajištění funkce daného území. 
 
Podmíněně přípustné využití: Stavby podle kapitoly „Plochy bydlení“ a stavby pro živnostenské a 
řemeslné účely, jejichž případné negativní vlivy nesmí překročit hygienické standardy pro obytná 
území. 
 
Nepřípustné využití: Stavby s negativním dopadem na obytnou funkci území překračujícím 
hygienické standardy pro obytná území. Všechny stavby pro účel, který je v rozporu s účelem 
staveb přípustných nebo podmíněně přípustných. 
 
Plochy technické infrastruktury: 
Jedná se o navržené plochy t1 a t2 uvažované ke konkrétnímu využití. 
 
Přípustné využití: 
Plocha t2: Čistírna odpadních vod v Kronfelzově 
 



Podmíněně přípustné využití:  
 
Nepřípustné využití: Všechny stavby pro účel, který je v rozporu s účelem staveb přípustných. 
 
Plochy zemědělské: 
Jedná se pouze o stávající plochu bývalého kravína, která je navržená ke změně využití na veřejné 
prostranství s regulačními podmínkami uvedenými v samostatné kapitole „Plochy veřejných 
prostranství“. 
 
Plochy dopravní infrastruktury: 
Jedná se o navržené plochy d1 a d2 uvažované ke konkrétnímu využití. 
 
Přípustné využití: 
Plocha d1: Je rezervovaná pro dopravní vylepšení oblouku silnice III/44645 s odbočením 
místní komunikace 
Plocha d2: Parkoviště s kapacitou do 10 vozidel. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
 
Nepřípustné využití: Všechny stavby pro účel, který je v rozporu s účelem staveb přípustných. 
 
Plochy rekreace: 
Jedná se o stávající plochy sportovišť. 
 
Přípustné využití: Připouštějí se obslužné dopravní, technické a jiné vedlejší stavby nezbytné 
k zajištění hlavní funkce stávajících sportovišť. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
 
Nepřípustné využití: Všechny stavby pro účel, který je v rozporu s účelem staveb přípustných. 
 
Plochy rekreace - lyžařské svahy s vlekem: 
Jedná se o stávající lyžařské svahy ve Šléglově a Kronfelzově, které jsou vybaveny vlekem s 
dostatečným zázemím a vyhovujícím dopravním napojením a parkováním. V letním období jsou tyto 
plochy součástí okolních zemědělsky obhospodařovaných ploch a platí pro ně regulace podle 
samostatné kapitoly „Plochy smíšené nezastavěného území“. Mohou být využity rovněž pro letní 
sporty, např. sjezdy horských kol, padákové létání, horské minikáry a pod. 
 
Přípustné využití: Připouštějí se pouze obslužné dopravní, technické a jiné stavby nezbytné k 
zajištění dané funkce. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
 
Nepřípustné využití: Všechny stavby pro účel, který je v rozporu s účelem staveb přípustných. 
 
Plochy rekreace - lesopark: 
Jedná se o návrhovou plochu ve Šléglově: 
 
Přípustné využití: Připouštějí se obslužné dopravní, technické a jiné stavby nezbytné k zajištění 
rekreační funkce území při zachování přírodně krajinářské funkce lesa. Dále se připouštějí lesnické 
činnosti a stavby, které nejsou v rozporu s rekreační funkcí území. V rámci lesoparku se připouští 
možnost zřizování pěšin s přírodním propustným povrchem, drobného mobiliáře, herních prvků, 
odpočívadel a altánů za předpokladu, že slouží k zajištění 
rekreační funkce lesoparku. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
 



Nepřípustné využití: Stavby s negativním dopadem na své okolí překračujícím dané limity. Všechny 
stavby, které jsou v rozporu s rekreační funkcí území a nejsou uvedeny 
ve stavbách přípustných. 
 
Plochy vodní a vodohospodářské: 
Jedná se o stávající a návrhové vodní plochy a toky. 
 
Přípustné využití: V návrhové části se jedná pouze o vymezený prostor pro stavbu rybníčku o ploše 
do 150 m2 jižně od Kronfelzova. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
 
Nepřípustné využití: Jiné stavby, než je uvedeno v přípustných stavbách. 
 
Plochy veřejných prostranství: 
Jedná se pouze o návrhové plochy. 
 
Přípustné využití: Přípustné jsou stavby plnící společenskou funkci prostoru. Připouští se parková 
zeleň s možností zpevněných ploch a umisťování drobného mobiliáře, herních prvků, odpočívadel, 
vodních prvků, altánů a podobných zařízení za předpokladu, že slouží k zajištění společenské funkce 
prostoru. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
 
Nepřípustné využití: Všechny stavby, které nejsou uvedeny v přípustných nebo podmíněně 
přípustných stavbách. 
 
Plochy smíšené nezastavěného území: 
Ve stávajícím stavu představují pozemky s funkcí zemědělského půdního fondu, vodních ploch a 
koryt vodních toků, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. Nepatří sem plochy lesní. 
 
Přípustné využití: Stavby související dopravní a technické infrastruktury zajišťující danou funkci 
území. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
 
Nepřípustné využití: Stavby, které jsou v rozporu s danou funkcí území a nejsou uvedeny ve 
stavbách přípustných. 

- stavby pro zemědělství (tzn. objekty pro trvalé ustájení zvířat, pro umístění zemědělské 
techniky, apod.), přípustné jsou pouze stavby pro pastevectví (ohradníky, letní salaše) 

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře 
větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 
Zvláštní omezení: Veškeré zásahy a změny v užívání na plochách zeleně nesmí být v rozporu se 
schváleným ÚSES. Při změně využití území dle §80 zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů lze oplotit vinice, chmelnice a sady. Dále je přípustné oplotit obory, plochy pro 
farmový chov zvěře a chov zvěře v zajetí v souladu se zák. 449/2001 Sb. (zákon o myslivosti), v 
platném znění. Lesní školky, školky okrasných dřevin, školky ovocných stromů a plantáže vánočních 
stromků lze oplotit s omezenou dobou trvání. 
 
Plochy lesní: 
Jedná se o stávající plochy, které jsou v grafické části zakresleny na základě katastrálních map a 
zahrnují pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). 
 
Přípustné využití: Stavby a zařízení lesního hospodářství a související dopravní a technické 
infrastruktury. 



Podmíněně přípustné využití:  
 
Nepřípustné využití: Všechny stavby, které jsou v rozporu s hlavní funkcí lesa a nejsou uvedeny ve 
stavbách přípustných. 

- stavby pro zemědělství (vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské půdy 
v nezastavěném území pro pastevectví – ohradníky, letní salaše 

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře 
větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 
Plochy přírodní - Ptačí oblast Králický Sněžník (Natura 2000): 
Přípustné a nepřípustné činnosti jsou dány vyhlášenými podmínkami (nařízení vlády č. 685/2004 
Sb.). Činnosti v krajině, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany ŽP, jsou specifikovány v 
uvedeném nařízení vlády. Jedná se zejména o činnosti, které vyvolávají změnu výše ustálené 
hladiny povrchových a podzemních vod a o změny ve způsobu využití pozemků. 
 
Plochy přírodní - Lokální biocentra existující a lokální biokoridory 
existující: 
s navrženými úseky (ÚSES): 
 
Přípustné využití: Veškeré činnosti nutné k hospodaření na těchto plochách. Plochy jsou 
určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter: 
- vodní plochy tvořící základ biocenter 
- výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES 
- vytváření záchytných poldrů a prostorů pro primární retenci v návaznosti na vodní toky a plochy 
atd. 
Podmíněně přípustné využití: Křížení nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické 
vybavenosti s plochami biocenter. 
 
Nepřípustné využití: 
- činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s přípustným a podmíněně přípustným využitím 
- využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 
- změny kultur na nižší stupeň ekologické stability 

- stavby pro zemědělství  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře 
větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 

f/2. Podmínky dané zátěží v území (ochranná pásma): 
Kromě současných ochranných pásem, která je nutno respektovat, jsou řešením ÚP dána následující 
nová ochranná pásma: 
 
- ČOV Kronfelzov (zakrytý objekt s kapacitou do 100 m3/den) – 20 m od obytné zóny 
 
- Kanalizační stoka Kronfelzov – ochranná pásma budou vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) do průměru 500 mm včetně – 1,5 m 
b) nad průměr 500 mm – 2,5 m 
c) u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 
m. 
 
- Přeložka silnice II/446 je navržena v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. 
Ochranné pásmo je 15 m od osy vozovky. Trasa je vedena severně od obce Šléglov. 
 



h/ Vymezení veřejně prospěšných staveb a 
opatření 
 
h/1. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace: 
Pro vymezené VPS se předpokládá pouze možnost uplatnění předkupního práva (možnost 
vyvlastnění se nepředpokládá). Všechny vymezené VPS jsou v k. ú. Šléglov: 
Technická zařízení: 
t2 - čistírna odpadních vod v Kronfelzově (p.č.: 789/2), 834/2 
 
Komunikační síť: Návrh místní komunikace v části trasy mezi Šléglovem a Kronfelzovem (p.č.: 
364/1, 897, 899, 311, 374, 897, 367, 905, 908/1) 
 
Technická infrastruktura: 
- Kanalizace splašková přečištěná v Kronfelzově (p.č.: 789/2, 789/4, 789/3,843/2) 
 
Asanační opatření: 
- Zrušení zemědělské farmy ve Šléglově 

 
h/2. Civilní ochrana a požární bezpečnost: 
  Je dána integrovaným záchranným systémem řízeným Hasičský záchranným sborem 
Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk. 
   Návrhové plochy jsou z hlediska požární bezpečnosti v souladu s ČSN 73 0873. Jednotlivé lokality 
bude možno požárně zabezpečit vodovody, nebo budou v dosahu do 600 m od přírodních zdrojů.      
Přístupové komunikace umožní příjezd požárních vozidel na maximální vzdálenost 50 m od objektu. 

 
h/3. Zvláštní procedurální omezení a opatření v území: 
 
V rámci řešeného území se navrhuje pořízení podrobnějších územně plánovacích podkladů – 
urbanistických studií zaměřených na následující konkrétní problémy: 
 
Kulturně historické hodnoty řešeného území a způsob jejich ochrany (v rozsahu zastavěného území 
Šléglova a Kronfelzova) 
 
Kompoziční hodnoty řešeného území a jejich posílení (v rozsahu celého katastrálního území obce)  
 
Analýza ekologie krajiny s ohledem na rozvoj ekologického zemědělství (v rozsahu celého 
katastrálního území obce) 
Pro podrobnější regulaci se rovněž doporučuje pořízení regulačního plánu v rozsahu zastavěného 
území Šléglova a Kronfelzova. 

 
e/ Údaje o počtu listů územního plánu a počtu 
výkresů 
Územní plán obce Šléglov obsahuje v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., přílohy č. 7 
následující části: 
Textová část (14 listů A4) 
Textová část – odůvodnění (29 listů A4) 
 
Grafická část: 
A - Výkres základního členění území – 2 listy 
B - Hlavní výkres – 2 listy) 
C - Výkres VPS, opatření a asanací – 2 listy 
 



Grafická část - odůvodnění: 
D - Koordinační výkres – 2 listy  
E - Výkres širších vztahů 1 : 50 000: Výkres (1xA3) 
                                                           Legenda grafických značek (1xA3) 
F - Výkres záborů půdního fondu - díl 1 až 3 1 : 5 000 

                                                                  
                                           
 
 
 
 
 


