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Návrh
A. Textová část změny územního plánu
A.1 Vymezení zastavěného území
Kapitola 1. „Vymezení zastavěného území“se mění takto:
Zastavěné území je aktualizováno ke dni 31. 8. 2019. Je graficky znázorněno na Výkrese základního
členění území a v Hlavním výkrese.
Celková výměra zastavěného území ve správním území městyse Vrchotovy Janovice činí: 147,07 ha.
Po jednotlivých samostatných celcích:
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

katastr
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Vrchotovy Janovice
Šebáňovice
Šebáňovice
Šebáňovice
Šebáňovice
Šebáňovice
Šebáňovice
Šebáňovice
Šebáňovice
Šebáňovice
Šebáňovice

Označení (popis)
Vrchotovy Janovice
Lihovar
U železniční stanice
U č.p. 134, proti vodojemu
Vodojem
U č. ev. 1, Čichovka
U č.p. 137, pod tratí
Velká Lhota
Velká Lhota, pod Lhotkou, 2057/2
U Zrcadla, č.p. 249, lesní školka
Lom
Zrcadelský mlýn
Kamenný mlýn
Braštice č.p. 14, (U Manělovic)
Braštice, Braštický dvůr
Braštice, U Balíčků
Braštice, č.p. 5
Braštiny
Braštice č.p. 4
Mrvice
Šebáňovice
Zemědělská stavba p.č. 74/1, 2. 3
Sedlečko - Nová Hospoda
Sedlečko
Sedlečko, č.p. 13, č.ev. 5 a č.ev. 6
Sedlečko p.č. 105, zemědělská stavba
Sedlečko p.č. 80, č. ev. 4
Sedlečko p.č.81, č.ev.3
Sedlečko p.č.82, č.ev.2
Sedlečko p.č.83, č.ev. 1
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zjištěná výměra ha
768480
76,85
10867
1,09
20339
2,03
1870
0,19
1188
0,12
8703
0,87
715
0,07
107473
10,75
3461
0,35
9340
0,93
4870
0,49
10343
1,03
4915
0,49
1955
0,20
20521
2,05
8042
0,80
5503
0,55
9903
0,99
3549
0,35
91139
9,11
86430
8,64
203
0,02
4113
0,41
25186
2,52
5077
0,51
131
0,01
464
0,05
33
0,00
440
0,04
387
0,04

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice
Manělovice
Manělovice
Manělovice
Manělovice
Manělovice
Manělovice

Rudoltice
Rudoltice, č.p. 30
Palouky č.p. 19
Balounka
Hůrecký mlýn - zbořeniště
Hráz a sádky hůreckého rybníka
Hůrka
Areál KB, část v k.ú. Rudoltice
Zárybničí p.č. 57 a 270/1, č.ev. 36
Manělovice
Na Stráni, č.ev. 2
Zárybničí
Zárybničí - jžní část (k Rudolticům)
Libohošť
Areál KB, část v k.ú. Manělovice
Celkem:

87893
1875
2093
6264
842
3734
21675
809
457
39760
487
26937
17687
24924
19668
1470745

8,79
0,19
0,21
0,63
0,08
0,37
2,17
0,08
0,05
3,98
0,05
2,69
1,77
2,49
1,97
147,07

A.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Za nadpisem se doplňuje text:
Upřesnění pojmů:
Charakter zástavby – je vyjádřen celkovým hmotovým řešením staveb, jejich
měřítkem, výškou apod. ve vztahu ke stávající zástavbě.
Struktura zástavby – je dána zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním
staveb na pozemku vůči veřejnému prostoru, hustotou zastavění apod.
Podkapitola 2.2.2 ZACHOVÁNÍ URBANISTICKÉ STRUKTURY OBCE
Článek 2) se mění takto:
2) Zachovat hospodářské dvory a domkářská stavení ve všech místních částech, jejichž ráz bude dále
zachován zastavováním novými budovami pouze venkovského vzhledu. Stávající moderní budovy při
jejich rekonstrukci upravit alespoň do tradičních barev a materiálů.
Podkapitola 2.2.3 DOKOMPONOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Se mnění takto:
Územní plán navrhuje :
1) revitalizovat Náměstí a okolí Zámku Vrchotovy Janovice na základě územní studie veřejných
prostranství ÚSVP 4 – Miličín, Olbramovice a Vrchotovy Janovice.
2) V rozvojových plochách nad 2ha navazujících na plochy zeleně realizovat rozsah veřejné zeleně s
přihlédnutím k požadavkům vyhlášky 501/2006 Sb. Ve znění pozdějších novel.
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A.3 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
V podkapitole 3.2. URBANISTICKÁ KONCEPCE
3.2.1

ZÁSADY ROZVOJE PROSTOR. USPOŘÁDÁNÍ A FUNKČNÍHO VYUŽITÍ SÍDEL

Bude v článku PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ doplněn odstavec:
„6) V historické zástavbě a v plochách, které jsou s historickou zástavbou v kontaktu prostorově nebo
vizuálně, bude nová zástavba řešena v souladu s charakterem původní zástavby.“
V podkapitole 3.4. ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ
Se mění tabulka následujícím způsobem:
označ.
lokality

plocha
rozdílného
využití

pořadové
číslo
plochy
Z ….

upřesněná charakteristika hlavního
využití

VJ

BV

10*
11
14

rodinné domy volně stojící

BI

20

rodinné domy volně stojící

VS
BI

24
26

řemeslná výroba
rodinné domy volně stojící

BV

MA

50
53
55
57
1
2
3

rodinné domy volně stojící mimo
vzrostlou zeleň na východní straně
přečerpávací stanice
zemědělský areal
rodinné domy volně stojící
sběrný dvůr
rodinné domy volně stojící
sport a rekreace
rodinné domy volně stojící

RU

SE

časový
horizont
využití
do roku
2030

D09, T16,
T17, T53
T23, T24,
T25, T26,
T34, T44, T62
T62, D10
T20, T42,
T54, T60
T54, T60

2022
2022
2022
2030
2030

29
30
33
35

TI
VZ
BI
TO, VS
BV
OS
BV

podmiňující
veřejně
prospěšné
stavby

BV
7
VZ
5
BV, ZS 11
3
4
5
6
7

rodinné domy volně stojící
stáje pro koně a potřebné zem.objekty
rodinný dům se zahradou
rodinné domy volně stojící
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T21, T22, T43 2030
T21, T22, T43 2030
2022
T25

2022

T28

T66
T30
T29

2022
2030
2030

8
9
10
13
* Jde pouze o uvedení do souladu textové a grafické části, opravu chyby v platném ÚP. Plocha je již
vymezená v platném ÚP, jen není zmíněna v textu.
V podkapitole 3.5. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
Se mění tabulka následujícím způsobem:
označ.
lokality

plocha
rozdílného
využití

pořadové
číslo
plochy
Z ….

upřesněná charakteristika hlavního
využití

podmiňující
veřejně
prospěšné
stavby

VJ

BV
BV
BI

7
18
23

T52

VS
BV

34
37
54
56

rodinné domy volně stojící
rodinné domy volně stojící
rodinné domy volně stojící podmíněny
hlukovým posouzením a jejich výstavba
pouze mimo ochranné pásmo silnice I.tř
řemeslná výroba
rodinné domy volně stojící
rodinné domy
rodinný dům, zahrada

BV

1

rodinné domy volně stojící

SE

časový
horizont
využití
do roku

T23, T24, T44

Text pod tabulkou s nadpisem „Prostorově odloučená území“ se vypouští.

V podkapitole 3.6. ZÁSADY PLOCHY PŘESTAVBY
Se mění tabulka následujícím způsobem:
označ.
lokality

SE
VJ

plocha
rozdílného
využití
BV
OV

pořadové
číslo
plochy
P ….
2
16
22

upřesněná charakteristika hlavního
využití
rodinné domy volně stojící
objekt občanského vybavení
veřejná zeleň

podmiňující
veřejně
prospěšné
stavby

časový
horizont
využití
do roku

D09

V podkapitole 3.7. Zásady pro zeleň v sídle, se mění tabulky v odstavci „Veřejná zeleň (ZV, ZO)“
následujícím způsobem:
2) Navrhují se následující nové parkové plochy :
označ. plocha pořadové upřesněná charakteristika hlavního
lokality rozdíl- číslo
využití
ného
plochy
využití Z/K…
19
VJ
ZV
parková zeleň
21
22
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podmiňující
veřejně
prospěšné
stavby

časový
horizont
využití
do roku

RU

označ.
lokality
VJ

ZV

2

venkovní jízdárna

3) Navrhují se následující nové plochy ochranné zeleně:
plocha pořadové upřesněná charakteristika hlavního
rozdíl- číslo
využití
ného
plochy
využití K…
ZO
31
ochranná zeleň
32
40
41
48
58

podmiňující
veřejně
prospěšné
stavby
D06
D06
D04
D05
D12

časový
horizont
využití
do roku
2030
2030
2022
2022
2030

Kapitola se doplňuje následující podkapitolou:
3.8. URBANISTAICKÁ KOMPOZICE
Městys Vrchotovy Janovice tvoří stejnojmenné sídlo charakteru městyse, ke kterému přirozeně spáduje
dalších devět drobnějších sídel vesnického charakteru - Braštice, Hůrka, Libohošť, Manělovice, Mrvice,
Rudoltice, Sedlečko, Šebáňovice a Velká Lhota. Těchto deset sídel leží na čtyřech katastrálních územích:
Vrchotovy Janovice, Manělovice, Rudoltice u Vrchotových Janovic a Šebáňovice.
Základní občanská vybavenost městyse je soustředěna do Vrchotových Janovic – obecní úřad, pošta,
základní škola, mateřská školka, hasičská zbrojnice, maloobchodní a další sluby místního významu,
kostel a veřejné pohřebiště.
Přirozeným centrem městyse je areál zámku a předzámčí s obecním úřadem, poštou a restaurací.
Centrum se dále rozvíjí podél páteřní komunikace sídla směrem k jihu ke kostelu sv. Martina a budově
základní školy. Podél této ulice je restaurace a sokolovna a další maloobchodní provozovny.
Nejvýzmanějším objektem městyse je zámek Vrchotovy Janovice se zámeckým parkem, který je
zejména v letních měsících jednou z nejnavštěvovanějších kulturních památek regionu. Další
významnou dominantou je kostel sv. Martina se hřbitovem.
Územní plán respektuje přirozené centrum a jádrovou oblast městyse a rozvoj sídla koncipuje tak, aby
byl význam přirozeně vzniklého jádra zachován a rozvíjen. Územní plán dále respektuje další enklávy
rostlé historické zástavby Vrchotových Janovic a to je lokalita Pacián a historická ulicová kompozice části
Městečko, která je určitým svébytným podcelkem sídla s kapličkou v centrálním ulicovém prostoru.
Nové obytné plochy ve Vrchotových Janovicích logicky navazují na dosavadní přirozený vývoj obytné
zástavby podél historických silnic směrem na jih a jihozápad. Nově navržené plochy obytné zástavby
doplňují tento dosavadní rozvoj tak, aby hranice sídla a volné krajiny byla celistvá a zarovnaná.
Plochy pro podnikání charakteru lehké výroby a skladování a řemeslné výroby jsou situovány do pásu
podél komunikace I. Třídy I/18 při jižním okraji sídla a za silnici směrem k vlakové zastávce.
Změna č. 1 navrhuje územní rozvoj zemědělského areálu na severozápadě městyse. Rozvoj zemědělské
výroby a hospodaření na zemědělských plochách je tak podporován jako důležitý prvek krajintvorby.
Sídla spojená do městyse Vrchotovy Janovice leží v malebné krajině středočeské vrchoviny, která byla
po staletí citlivě kultivována šetrným zemědělským a lesnickým hospodařením.
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Výzmamnou krajinnou osou je údolí Janovického potoka se soustavou rybníků, z nichž zejména ty
největší: Zrcadlo, Kamenný, Libohošťský a Hůrecký mají mimořádný význam pro přírodu a rekreaci
v oblasti. Další podobnou oblastí je okolí Sedlečského rybníka na Vlkonickém potoce již v povodí
Mastníku.
Výše jmenovaná drobná sídla v krajině mají residenční a rekreační význam. Život sídel je více či méně
poznamenán rekreačním využívání určitého podílu obytných domů a chat rozptýlených v krajině nebo
soustředěných do několika chatových oblastí. Má tedy sezónní charakter. V současnosti je dotčen
aktuálním ekonomickým vývojem a jeho dopady do pojetí rekreace a trávení volného času.
Vrchotovy Janovice samotné, ale především krajina a drobná sídla si dodnes nesou pečeť tragických
událostí 2. Světové války, kdy došlo k nucenému vysídlení rozsáhlé oblasti Neveklovska a Sedlčanska.
Došlo k násilnému zásahu do přirozeného vývoje sídel, protože se část vysídlených obyvatel již do svých
domovů nevrátila.
Koncepce územního plánu podporuje sounáležitost a vzájemné vazby všech sídel v řešeném území.
Význačným kompozičním prvkem v krajině se stane průtah dálnice D3, který protne území od severu
k jihu mezi sídly Mrvice a Šebáňovice. Důsledkem bude z lokálního pohledu skokový nárůst fragmentace
sídelní struktury i krajiny, s jehož důsledkem se budou postupně vyrovnávat další generace.

A.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení
podmínek pro jejich využití
V článku 4.1.2 SILNIČNÍ DOPRAVA
Se odstavec RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE nahrazuje následujícím:
RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE A SILNICE I. TŘÍDY
1. Řešeným územím od severu na jih mezi obcemi Mrvice a Šebáňovice povede dálnice D3. V územním
plánu je vymezen pro umístění dálnice D3 koridor CNZ – D D3 v souladu se Zásadami územního
rozvoje Středočeského kraje a s ohledem na zpracovanou DÚR úseku dálnice D3 Václavice – Voračice
(SUDOP Praha a.s., 12/2016). Koridor je vymezen jako prověřený nad plochami RZV v základní šířce
300 m. Zohledňuje tak možné odchylky detailního řešení trasy a dovoluje umístění i všech
vyvolaných a souvisejících staveb. Stavba dálnice D3 je v ZÚR vymezena jako stavba veřejně
prospěšná č. D005.
2. Územní plán vymezuje koridor CNZ – D I/18 pro přeložku silnice I/18 a to ve dvou úsecích. Jednak od
západního okraje zástavby Vrchotových Janovic po křižovatku (MÚK) Voračice. Druhý úsek je na
východním okraji řešeného území, kam zasahuje konec plánovaného obchvatu Křešic.
Koridor je vymezen jako prověřený nad plochami RZV v základní šířce 100 m s místním rozšířením
pro napojení na stávající komunikace. Přeložka silnice I/18 je v ZÚR vymezena jako stavba veřejně
prospěšná. Úsek od Vrchotových Janovic po MÚK Voračice č. D037. Obchvat Křešic D038 (součást
trasy Křešice – Veselka).
3. Územní plán upravuje plánované připojení silnice III/01811 v místě komunikace do Radotína do
mimoúrovňových sjezdů a nájezdů ze stávající I/18 v místě stávajícího mostu silnice III/01811.
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Podmínky rozhodování v dopravních koridorech CNZ- D D3 a I/18:
- koridor je vymezen jako překryvná vrstva s podmínkami využití, které mají přednost před podmínkami
využití ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
- do doby realizace dálnice D3 (v koridoru CNZ - D D3) nebo silnice I/18 (v koridoru CNZ – D I/18) je v
koridoru nepřípustné provádět stavby a činnosti, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky
znevýhodnily umístění a realizaci předmětné dopravní stavby (včetně staveb souvisejících).
- do doby realizace dálnice D3 (v koridoru CNZ - D D3) nebo silnice I/18 (v koridoru CNZ – D I/18) je
podmíněně přípustná dopravní a technická infrastruktura za splnění podmínky odsouhlasení
budoucího majetkového správce, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- po realizaci dálnice D3 (v koridoru CNZ - D D3) nebo silnice I/18 (v koridoru CNZ – D I/18) se zbylá část
plochy koridoru využije pro funkční využití plochy vyznačené pod koridorem.
- v místě překryvu koridoru CNZ – D D3 s koridorem CNU – T1 platí kombinace podmínek pro
rozhodování v obou koridorech.
Odstavec SILNICE I. TŘÍDY se ruší.
V článku 4.2.2 ENERGETICKÉ SYSTÉMY
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Se doplňuje poslední bod:
Napříč správním územím je vymezen koridor technické infrastruktury CNU - T1 pro
realizaci dvojitého vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka. Koridor je vymezen jako
prověřený nad plochami RZV v základní šířce 300 m. Zohledňuje tak možné odchylky
konkrétní trasy dvojitého vedení ZVN Hradec – Mírovka od trasy stávajícího vedení
ZVN 400 kV.
Podmínky rozhodování v koridoru CNU - T1:
- koridor je vymezen jako překryvná vrstva s podmínkami využití, které mají přednost před
podmínkami využití ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
- do doby realizace dvojitého vedení ZVN 400 kV Hradec - Mírovka je v koridoru nepřípustné
provádět stavby a činnosti, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění
a realizaci předmětné technické infrastruktury (včetně staveb souvisejících).
- do doby realizace dvojitého vedení ZVN 400 kV Hradec - Mírovka je podmíněně přípustná
dopravní a technická infrastruktura za splnění podmínky odsouhlasení budoucího majetkového
správce vedení ZVN 400 kV Hradec - Mírovka.
- po realizaci zdvojení vedení ZVN 400 kV Hradec - Mírovka se zbylá část plochy koridoru využije
pro funkční využití plochy vyznačené pod koridorem.
- v místě křížení koridoru s prvky ÚSES musí být zachována prostupnost pro migraci fauny a flóry,
u prvků ÚSES nesmí být narušena funkčnost.
- přírodě blízká průchodnost vodních toků musí být zachována.
- v místě překryvu koridoru CNU – T1 s dopravním koridorem CNZ – D D3 platí kombinace
podmínek pro rozhodování v obou koridorech. V místě překryvu se nenacházejí prvky ÚSES ani
vodní toky.
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A.5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření,
ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
a podobně
5.1

NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Kapitola zůstává beze změny.
5.2

NÁVRH ÚSES

Návrh ÚSES byl aktualizován podle závěrů Územní studie krajiny ORP Votice, aktuálních ÚAP ORP Votice
a ZÚR Středočeského kraje. Od vydání současně platného územního plánu došlo k obnově mapového
operátu katastru nemovitostí. Prvky ÚSES byly upřesněny podle aktuálních hranic pozemků a
průzkumem zjištěného skutečného rozsahu porostů a zemědělských kultur. Byly upraveny hranice
regionálního biocentra RC 838 a doplněna trasa regionálního biokoridoru BK 296. V návaznosti na aktuální
vymezení regionálního biocentra RC 838 byl rozdělen navržený lokální biokoridor BK 11 na části BK 11A
a BK 11B. Byla upravena hranice lokálního biocentra BC 3A Kněžský rybník. Byla upravena trasa lokálního
biokoridoru BK 5. Návaznost na ÚSES ve správním území obce Olbramovice byla zajištěna doplněním
lokálního biokoridoru BK 10A. Návaznost na ÚSES ve správním území města Bystřice byla zajištěna
doplněním lokálního biokoridoru BK 27. Z důvodu propojení ÚSES na správním území města Bystřice s ÚSES
na území obce Olbramovice byl vymezen přes řešené území funkční lokální biokoridor BK 28.
Plochy biocenter a délky biokoridorů byly aktualizovány.

Tabulky biocenter a biokoridorů se mění za následující:
5.2.1 LOKÁLNÍ BIOCENTRA
kód název
LC

kat. území význam rozloha BPEJ
ha

lesní biochora Geobiocenol
typ
typizace
(STG)
4K3, 4VP
4D1

1

Janovické
lesy - jih

Vrchotovy
Janovice

lokální
funkční

7,28

-

2

Velká Lhota Vrchotovy
Janovice
- východ

Lokální
funkční

6,25

7.32.44 4D1, 4VP
4S2
7.64.11

3

U Čihavky

Vrchotovy
Janovice

lokální
funkční

10,96

-
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3S2, 4VP
3D8,
3K6,
3K3,
3K6

7(A),AB2(3)

popis

les

7AB,B4(5)

ttp, vodní
plocha,
les

-

les

3a

Kněžský
rybník

4

U Lihovaru Vrchotovy
Janovice

7

Libohošťský Manělovice Lokální 23,33
rybník
funkční –
vložené
do RBK

8

Pod hrází Rudoltice
Hůreckého
rybníka

9

Dvojník

Šebáňovice Lokální
funkční

5,24

5.50.01

10

Velký
Sedlečský
rybník

Šebáňovice lokální
funkční

24,35

5.50.01

Vrchotův
potok

Vrchotovy
Janovice

12

Vrchotovy
Janovice

Lokální 3,54
funkční –
rozšířen
na
žádost
komise
ŽP nad
cestu do
ZS a ZO

7.32.44

4BR

7(A),AB2(3)

ttp,
vodní
plocha,
mimoles
ní zeleň

lokální
funkční

7.68.11

4BR

7(AB)B(4)5

ttp,
mimolesní
zeleň,
vodní
plocha

3,68

Lokální 5,33
funkční –
vložené
do RBK

lokální
funkční

4BR

-

3L1, 4PR
3F1,
3U3,
2A3

Vodní
plocha,
mimoles
ní zeleň,
les
-

les,
vodní
plocha,
mimoles
ní zeleň

4DO

5(A),AB,(B)4

mimolesní
zeleň,
vodní

4DO

5(A),AB,(B)4

vodní
plocha,
mimoles
ní zeleň,
les, ttp

7(A),AB2(3)

ttp,
mimoles
ní zeleň

4PR

3,77

lokální
16,15
funkční –
vložené
do RBK

7.32.41

4BR

7.68.11

7(AB)B(4)5

7.50.11

7(A),AB,(B)4

5.68.11 3S2, 4PR
3K3,
3K6,
3U1,
3S1,
3D8

5(AB)B(4)5

les, ttp,
mimoles
ní zeleň

5(A),AB2(3)

ttp

13

U Opálenky Vrchotovy
Janovice

16

Na
Vrchotovy lokální
0,69
5.32.14
Křemelce - Janovice - funkční- v řeš.
sever
Šebáňovice částečně území. 5.50.11
zasahuje
do
zájmové
ho území
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4BR

5(A)AB3-4

17

Obraženka Vrchotovy
- jihozápad Janovice

lokální
funkční

9,29

-

3S2, 4PP
2C2,
3K3,
3K6

-

les,
mimoles
ní zeleň

18

Nad Šancí

Vrchotovy
Janovice

lokální
funkční

6,77

-

2S2 4BR

-

Les

19

Pýchovec
západ

Vrchotovy
Janovice

lokální
funkční

3,41

-

3S2, 4BR
2K3

-

Les

14

15

20

21

NOVĚ NAVRŽENÁ
BIOCENTRA
Údolí
Vrchotovy lokální
6,60
5.37.46 2S2, 4PR
3L1,
Stržence Janovice
navržené
5.68.11 3S2 4BR
a
– změna
Nového
polohy
potoka
od
rybníka
na
křižovatk
u dvou
BK
Braštice Vrchotovy lokální
3,76
5.50.11
4BR
Janovice
navržené
5.68.11
- změna
polohy
5.29.11
na
stabilnějš
5.32.11
í
mokřadní
společen
stvo
Manělovic Manělovice navržený 3,71
5.68.11 2K5 4BR
ké rybníky
funkční –
vložené
do RBK
Drazník

Vrchotovy
Janovice

Navržený 3,90
částečně
funkční

22

V Hatích

Šebáňovice Navržený 3,15
funkční vložený
do BK
11-13/14

23

Zámecký
park

Vrchotovy
Janovice

Navržený 3,00
funkční

5.32.44

4PR

5.50.11

5A,AB,B(1)2(3) Les,
ttp,
5(AB)B(4)5
vodní
plocha

5(A),AB,(B)4
5(AB)B(4)5

ttp,
vodní
plocha

5(A),AB3
5(A),AB2(3)

5(AB)B(4)5

vodní
plocha,
les,
mimolesn
í zeleň

5(A),AB2(3)

Mimolesní
zeleň,
vodní
plocha,
orná, les

5(A),AB,(B)4

5.37.56 2K

4PR

5A,AB,B(1)2(3) Les, ttp,
mimoles
ní zeleň

7.68.11

4BR

7(AB)B(4)5

7.29.01
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7(A),AB3

Les,
vodní
plocha,
mimoles
ní

7.32.41

7(A),AB2(3)

zeleň

Regulativy pro existující biocentrum

Dosažení přirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám musí být podřízeny vedlejší funkce biocentra (tj. např. produkční
funkce). Rušivé činnosti (jako je umisťování staveb, pobytová rekreace,
intenzivní hospodaření atd.) a činnosti snižující ekologickou stabilitu jsou
nepřípustné.
5.2.2 LOKÁLNÍ BIOKORIDORY
kód
BK

název

kat. území význam

délka
m

BPEJ

lesní Biochora geobiocenolo popis
typ
gi ká typizace
(STG)
4V1, 4VP
4D1

1

Vrchotovy
Janovice

lokální
funkční

277

-

2

Vrchotovy
Janovice

lokální
funkční

535

3

Vrchotovy
Janovice

lokální
funkční

753

Vrchotovy
Janovice

lokální
funkční

5

Vrchotovy
Janovice

6

4

7

-

les

7.32.11 4S1, 4VP
4V1,
4D1,
4K3

7(A),AB2(3)

les, ttp

7.29.11

4VP

7(A),AB3

7.68.11

4BR

7(AB)B(4)5

ttp, vodní
plocha,
mimoles
ní zeleň

7.50.51 3S2, 4PP
3K3,
7.64.11 3K5 4VP

7(A),AB,(B)4
7AB,B4(5)

ttp, les,
mimoles
ní zeleň

Lokální 379
nefunkční

7.32.14

4PP

7(A),AB2(3)

orná

Vrchotovy
Janovice

lokální
funkční

642

7.48.68

4VP

7.68.11

4BR

7AB,B,BD3-4 les,
mimoles
7(AB)B(4)5
ní zeleň,
ttp, vodní
plocha,
orná

Vrchotovy
Janovice

Lokální
funkční

798

7.68.11

4BR

1071

7.32.41
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7(AB)B(4)5
7(A),AB2(3)

parková
zeleň,
vodní
plocha, ttp,
mimolesní
zeleň

8

Vrchotovy
Janovice

Lokální
funkční

314

7.68.11

4BR

7(AB)B(4)5

soukrom
á zeleň,
ttp,
vodní
plocha

9

Vrchotovy
Janovice

Lokální
funkční

673

5.32.11 2K3, 4BR
3S2,
5.32.54 2K4

5(A),AB2(3)

ttp, les,
mimoles
ní zeleň

10

Vrchotovy
Janovice

Lokální
funkční

194

5.32.11

4BR

5(A),AB2(3)

ttp

12

Vrchotovy
Janovice

Lokální 575
částečně
funkční

7.32.14 2K3 4BR

7(A),AB2(3)

les, orná

13

Vrchotovy
Janovice

lokální
799
částečně
funkční

7.68.11

7(AB)B(4)5

vodní
plocha,
ttp,
mimolesn
í zeleň,
orná

4BR

7.29.11

7(A),AB3

7.29.01

14

Vrchotovy
Janovice

7.32.41

7(A),AB2(3)

Lokální 909
částečně
funkčnízměna
vedení
trasy

7.32.41 3K3 4PR,

7(A),AB2(3)

7.50.11

7(A),AB,(B)4

4VP,

les,orná
ttp,mimole
s ní zeleň

4BR

15

Vrchotovy
Janovice

Lokální 779
částečně
funkční

5.32.14 3L1, 4PR
2S2

5(A),AB2(3)

les,
mimolesn
í zeleň,
orná

16

Vrchotovy
Janovice

Lokální 545
částečně
funkční

5.32.14 3L1, 4PR
2S2

5(A),AB2(3)

les,
mimolesní
zeleň,
orná,
vodní
plocha,
ttp,

17

Šebáňovice, lokální
1219
Vrchotovy částečně
Janovice
funkční

5.32.01 2K3, 4PR
3S2,
5.32.14 2S2,
2K4
5.32.51

5(A),AB2(3)

ttp,
les,
orná

5.32.11
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18

Šebáňovice Lokální
funkční

82

5.50.01

4DO

5(A),AB,(B)4

ttp

19

Šebáňovice Lokální
funkční

867

5.50.01

4DO

5(A),AB,(B)4

ttp,
vodní
plocha,
orná

20

Šebáňovice Lokální 18
funkčnína hranici
zájmovéh
o území

5.29.11 2C2 4PR

5(A),AB3

mimoles
ní zeleň

21

Šebáňovice lokální
837
částečně
funkční

5.32.04 2S2 4BR

5.50.01

5(A),AB,B2(3) ttp,
mimoles
5(A),AB3
ní zeleň,
5(A),AB,(B)4 les

5.68.11 2K3 4PR

5(AB)B(4)5

22

Vrchotovy
Janovice

Lokální 1254
částečně
funkční

5.29.14

5.32.14
5.32.54
5.37.15
5.50.11

Mimoles
ní zeleň,
5(A),AB2(3)
les, ttp,
vodní
plocha,
5A,AB,B(1)2(3 orná
)

23

Vrchotovy
Janovice

Lokální
funkční

354

5.68.11

4BR

5(A),AB,(B)4
5(AB)B(4)5

24

Vrchotovy
Janovice

Lokální 890
částečně
funkční

5.32.11

4BR

5(A),AB2(3)

ttp, les,
mimoles
ní zeleň
orná, ttp

5.32.14
5.50.11

5(A),AB,(B)4

25

Manělovice lokální
funkční

624

5.32.14 3L1, 4BR
3S2

5(A),AB2(3)

26

Manělovice, lokální
Rudoltice
funkční

1277

5.68.11 3L1 4BR

5(AB)B(4)5

5.32.01
5.40.78

5.32.54
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les,
mimoles
ní zeleň,
ttp

ttp,
mimolesní
5(A),AB2(3)
zeleň,
5A,AB,B,BD,D vodní
plocha
23
5(A),AB2(3)

Manělovice, Lokální
Rudoltice
funkční

27

1048

5.68.11 3L1 4BR

Rudoltice

Lokální
funkční

695

ttp,
les,

5.32.04

28

5(A),AB2(3)
5A,AB,B,BD,

5.68.11 3L1, 4BR
2S2
5.50.11

D2-3

mimolesní
zeleň

5(AB)B(4)5

les,

5(A),AB2(3)

mimolesní
zeleň,
vodní
plocha

5.32.14
5.32.54

NOVĚ NAVRŽENÉ BIOKORIDORY
Vrchotovy
Janovice

11A

Navržený 172

5.32.54

2K4 4BR

7(AB)B(4)5

7.68.11

Vrchotovy
Janovice

11B

Navržený 358

7.32.11 2K4 4BR

7(A),AB2(3)

7.37.15

Další text v článku 5.2.1. se nemění
Články:
5.3

PROSTUPNOST KRAJINY

5.4

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

5.5

VYMEZENÍ PLOCH PRO OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM

5.6
VYMEZENÍ PLOCH PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY
KRAJINY
5.7

KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

5.8

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

se nemění.
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ttp,
mimoles
ní zeleň

ttp, les,
mimoles
ní zeleň

A.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
Článek “6.1 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEMVYUŽITÍ A OBECNÁ
CHARAKTERISTIKA JEJICH PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ STRUKTURA PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZBŮSOBEM VYUŽITÍ DLE VYHL. 501 / 2006” se mění takto:
Ve třetím odstavci se ve větě: “Plochy dopravní infrastruktury – DS, DZ přidává “DX”.
V následující tabulce se za 21. řádek vkládá další řádek:
Polní cesty, lesní cesty a jiné účelové
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRAST.
komunikace s významem trvalých
DX
- účelové komunikace
dopravních propojení, zejména pěších
a cyklistických
Tato úprava má za cíl definovat přehledněji v souladu s metodikou MINIS v územním
plánu vymezené účelové komunikace, viz legenda hlavního výkresu současně
platného územního plánu. Rozsah vymezených účelových komunikací se nemění.
Pokud by tato úprava nebyla provedena, neměly by v hlavním výkrese odlišně
zakreslené účelové komunikace příslušnou plochu s rozdílným využitím jednoznačně
definovanou.
V článku
6.1.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY V ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ
Se doplňuje na konci odstavce “přípustné využití”:
“U všech ploch s rozdílným způsobem využití je přípustná dopravní a technická infrastruktura
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb.”
Článek
6.1.2

PLOCHY V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

se nemění.
Článek
“6.2 STANOVENÁ INTENZITA VYUŽITÍ POZEMKŮ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
A ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH”
se mění takto:
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Tabulka obsažená v tomto článku se nahrazuje následující:

VJ

MA
RU
SE

BV
BV
BV
BV
OV
BV
BI
BI
VS
BI
BV
BV
BV
VS
BV
BV
TI
VZ
BV
BI
BV
TO, VS
BV
OS
BV
VZ
BV
BV, ZS
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

7
10
11
14
16
18
20
23
24
26
29
30
33
34
35
37
50
53
54
55
56
57
1
2
3
5
7
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13

0,040
0,386
0,322
0,541
0,151
0,197
5,232
0,343
1,666
3,667
0,330
0,524
0,356
0,203
0,294
0,248
0,050
1,81
0,19
0,82
0,12
0,76
1,228
0,541
0,461
0,837
1,000
0,14
0,174
0,235
0,456
0,330
0,204
0,721
0,270
0,353
0,382
0,462
0,959

maximální
celková.zastavěná
plocha na jednom
pozemku
m2

minimální velikost
stavebního
pozemku
m2

pořadové
číslo
plochy
Z / P ….

přípustná
podlažnost
(počet+
podkroví)

označ. funkční
lokality plocha

Výměra
plochy (včetně
obslužných
komunikací) v ha

závazné ukazatele pro intenzitu využití

1+P
celý pozemek
300
1+P
celý pozemek
500
1+P
900
300
1+P
900
300
2+P
celý pozemek
500
1+P
600
200
1+P
750
250
1+P
450
150
1+P
nestanovuje se
nestanovuje se
1+P
900
300
1+P
900
300
1+P
900
300
1+P
900
300
1+P
900
300
1+P
1200
300
1+P
1200
300
1+0
celý pozemek
nestanovuje se
podmínky prostorového uspořádání plochy viz níže
1+P
celý pozemek
300
1+P
800
300
1+P
celý pozemek
300
podmínky prostorového uspořádání plochy viz níže
1+P
900
300
1+P
2500
500
1+P
900
300
1+P
2000
1000
1+P
600(pro1/2dvojdomu) 150
1+P
celý pozemek
250
1+P
750
250
1+P
750
250
1+P
Celý pozemek
500
1+P
900
300
1+P
900
300
1+P
900
300
1+P
celý pozemek
300
1+P
1500
300
1+P
1500
300
1+P
celý pozemek
300
1+P
1500
300

K tabulce se doplňují následující věty:
“Pro plochu VJ 53 (VZ) se stanovují následující podmínky:
-

max. výška staveb nebude převyšovat průměrnou výškovou hladinu
stávajících staveb v areálu (mimo technologická zařízení, jako jsou
komíny, telekomunikační věže).
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-

maximální intenzita využití pozemků – 50 %.

-

minimální koeficient zeleně – 20 % po obvodě areálu, v ploše uplatnit
zejména vzrostlé dřeviny.

-

nové stavební objekty je nutné umísťovat s ohledem na konfiguraci terénu
tak, aby nevytvořily nežádoucí stavební dominantu.

-

nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být
v souladu s charakterem a strukturou stávající zástavby.

Pro plochu VJ 57 (TO) se stanovují následující podmínky:
-

max. výška 8 m.

-

maximální intenzita využití pozemků – 50%.

-

minimální koeficient zeleně – 20 % po obvodě areálu, v ploše uplatnit
zejména vzrostlé dřeviny.

-

nové stavební objekty je nutné umísťovat s ohledem na konfiguraci terénu
tak, aby nevytvořili nežádoucí stavební dominantu.

-

nova zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být
v souladu s charakterem a strukturou stávající zástavby.

-

neumisťovat nové stavby v ochranném pásu lesa (vzdálenost 50 m od
kraje lesa).

U loklalit v blízkosti stávajícíh zdrojů hluku (komunikace, výrobní areály) je
podmínkou výstavby splnění hygienických limitů hluku daných nařízením
vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Z textu pod tabulkou se vypouští druhý a čtvrtý odstavec tohoto znění:
-

Převažující sklon střech – při navrhování šikmých střech bude dodržován
minimální sklon těchto střech 35°. Atypické tvary střech jsou podmíněny
odsouhlasením zastupitelstvem městyse na základě posudku oprávněné
osoby na úseku územního plánování.

-

Půdorysy staveb budou mít obdélníkové tvary nebo s obdélníkovým
půdorysem s poměrem stran 1 : 2.

-

U ploch výroby a skladování nebylo prostorové uspořádání dohodnuto s
orgánem ochrany přírody v rámci zpracování územního plánu, proto v
případě výstavby na těchto plochách bude schválení prostorového řešení
v navazujících dokumentacích vázáno na souhlas odboru životního
prostředí a památkové péče MěÚ Votice.

Doplňují se odstavce následujícího znění:
-

nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být
v souladu s charakterem a strukturou stávající zástavby.

-

max. výška staveb v plochách výroby a skladování nebude převyšovat
průměrnou výškovou hladinu stávajících staveb pro výrobu (mimo
technologická zařízení, jako jsou komíny, telekomunikační věže).
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A.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
7.1
KORIDORY VPS DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, VPO, ASANACÍ A ASANAČNÍCH
ÚPRAV PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT (W) :
Kapitola zůstává beze změny.
7.1.1

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVU, VYMEZENÍ KORIDORŮ (WD)

Z tabulky v této kapitole se vypouští následující řádky začínající označením:
D1, D06, D07, D08, D11, D12 – tyto plochy jsou nahrazeny koridory pro stavbu dálnice D3 a přeložky
silnice I/18.
D02 – rozvojové plochy, pro které byla stavba vymezena, Z2 a Z3, byly vypuštěny.
Do tabulky v kapitole 7.1.1 se přidávají poslední tři řádky:
Koridory pro dopravní stavby
CNZ –
D D3

VJ
SE

Koridor pro umístění dálnice D3
a souvisejících staveb.

CNZ –
D I/18

VJ

Koridor pro přeložku silnice I/18
a souvisejících staveb.

7.1.2

Vymezen ve
všech výkresech
územního plánu.
Vymezen ve
všech výkresech
územního plánu.

STAVBY PRO VEŘEJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ, VYMEZENÍ KORIDORŮ (W T)

Z tabulky v této kapitole se vypouští následující řádky začínající označením:
RU VJ - Výstavba přivaděče pro pitnou vodu Benešov – Sedlčany s napojením Vrchotových Janovic byla
v celém rozsahu realizována, je zakreslena v koordinačním výkrese jako stávající vodovodní řady.
T13
T14
T15
T16
T40
T50
T51
T64
T65

VJ
VJ
VJ
VJ
VJ
VJ
VJ
VJ
VJ

Nová dešťová kanalizace pro Z2
Nová splašková kanalizace pro Z2
Nová splašková kanalizace pro Z1
Nová dešťová kanalizace pro Z14
Nový vodovod pro Z2
Nový plynovod pro Z1 a Z3
Nový plynovod pro Z2
Nová TS 1 x 630 kVA včetně napojení pro Z2
Nová přípojná větev VN 22 kV do TS 1 x 630 kVA (T64)

Tyto veřejně prospěšné stavby byly navrženy pro plochy změn, které byly změnou č. 1 ÚP vypuštěny.
T60
T61

VJ
VJ

Nová TS 1 x 630 kV vč. Napojení pro Z26 a Z28
Nová přípojná větev VN 22 kV do TS 1x 630 kV (T60)

Zanikla potřeba realizace těchto veřejně prospěšných staveb.
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Do tabulky v kapitole 7.1.2 se přidávají poslední dva řádky:
Koridor pro vedení ZVN
CNU T1

7.1.3

Koridor je vymezen pro dvojité
vedení 400 kV Hradec – Mírovka.

VJ
RU
MA
SE

Vymezen ve
všech výkresech
územního plánu.

SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ V ÚZEMÍ POVODNĚMI A JINÝMI PŘÍRODNÍMI KATASTROFAMI (W K+R)

Z tabulky v této kapitole se vypouští řádek začínající označením:
R81

VJ

Založení ochranné zeleně NP K27 proti smyvům orné půdy

Toto opatření nebude zařazeno do veřejně prospěšných staveb.
7.1.4. ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (W U)
V tabulky v této kapitole se upravuje 2. řádek:
U81a U81b

VJ

Založení biokoridoru BK11 (úprava zeleně, extenzivní obhospodařování trvalých
kultur)

A.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně
dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona
8.1
PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO (P)
Kapitola zůstává beze změny.
8.1.1

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (P O)

Kapitola zůstává beze změny.
8.1.2

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE (P P)

Z tabulky v této kapitole se vypouští řádky:
VJ
VJ
VJ
VJ

P51
P52
P54
P55

Nová účelová komunikace – napojení po vybudování přeložky I/18
Pěší a servisní průchod k velké rozvojové ploše
Založení veřejného parku s průchodem k památníku
Založení veřejného parku s dětským hřištěm a průchodem k zastávce

Veřejně prospěšná stavba byla navržena pro plochy změn, které byly změnou č. 1 ÚP vypuštěny nebo
mají odlišnou náplň (P55).
8.2

NÁLEŽITOSTI Z HLEDISKA ZÁPISU NA LISTY VLASTNICTVÍ

Z tabulky v této kapitole se vypouští řádky s druhem VPS:
WD1, W D02, W D06, W D07, W D08, W D11, W D12.
Jsou nahrazeny vymezenými dopravními koridory CNZ – D D3 a CNZ – D I/18.
Dále se vypouští řádky s druhem VPS:
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W R81 – nebude stavbou veřejně prospěšnou.
W P52, W P54, W P55, - souvisí se zastavitelnými plochami, které byly vypuštěny.

A.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Kapitola zůstává beze změny.

A.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Kapitola zůstává beze změny.

A.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti
11.1

VYMEZENÍ PLOCH PRO ÚZEMNÍ STUDIE

Obsah této kapitoly se ruší a nahrazuje textem:
V řešeném území byly zpracovány a zaregistrovány následující územní studie:
1.

Šebáňovice – Z13

2.

Rudoltice u Vrchotových Janovic – plochy BV-Z7, ZV-K2 a VZ-Z5

3.

Z26-K Voračicům- 1 a 2 etapa

4.

Z20 a Z50

Žádné další plochy plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, se nenavrhují.
Pro sídlo Vrchotovy Janovice byla zpracována a zaregistrována územní studie veřejných prostranství
ÚSVP 4 – Miličín, Olbramovice a Vrchotovy Janovice. Ve Vrchotových Janovicích se týká lokalit „Pacián“,
„Pod Zámkem“ a „Předzámčí“. Je podkladem pro podrobnější řešení těchto veřejných prostranství.

A.12 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Kapitola zůstává beze změny.

A.13 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
Kapitola zůstává beze změny.
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A.14 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části
Údaje o textové a grafické části budou upřesněny a doplněny v rámci „úplného znění“ po vydání Změny
č. 1 územního plánu.
Textová část návrhu Změny č. 1 (Opatření obecné povahy) obsahuje 26 stran textu.

B. Grafická část změny územního plánu
Součástí Změny č. 1 ÚP jsou z výrokové části následující výkresy:
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000
2. Hlavní výkres 1 : 10 000
2.1 Hlavní výkres, výřez „A“ 1 : 5 000
2.2 Hlavní výkres, výřez „B“ 1 : 5 000
2.3 Hlavní výkres, výřez „C“ 1 : 5 000
5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 10 000

Strana 26 ze 77

Odůvodnění
Odůvodnění změny č.1 územního plánu Vrchotovy Janovice obsahuje textovou a grafickou část.

C. Textová část odůvodnění změny územního plánu
C.1 Postup při pořízení změny územního plánu
Městys Vrchotovy Janovice má platný Územní plán vydaný v roce 2011 (nabytí účinnosti 10.
11. 2011). Úřadu městyse bylo doručeno více požadavků (podnětů) na pořízení změny územního
plánu od občanů a majitelů nemovitostí. Další požadavky inicioval městys.
Pořizovatel vypracoval návrh obsahu změny územního plánu a v souladu s ust. § 55a odst. 2 písm. d)
a e) stavebního zákona požádal o dvě stanoviska krajského úřadu, jako příslušného úřadu.
Obsahem obdrženého stanoviska č.j.: 105100/2018/KUSK ze dne 17. 9. 2018 bylo:
a) lze vyloučit významný vliv předložené změny samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí
stanovených příslušnými vládními nařízeními ve správním obvodu Krajského úřadu Středočeského
kraje.
b) orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d)
zákona č. 100/2001 Sb. požaduje v následujících etapách pořizování změny územního plánu
Vrchotovy Janovice zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), podle přílohy
stavebního zákona. Pro zpracování vyhodnocení SEA stanovil požadavky.
Městys Vrchotovy Janovice ve spolupráci s projektantem změny č. 1 územního plánu a pořizovatelem
rozhodl o vyloučení lokalit, které vyvolaly potřebu SEA. Pořizovatel následně požádal dne 1. 3. 2019 o
další stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje. Svou žádost dne 26. 3. 2019 doplnil ještě o jednu
další požadovanou lokalitu. K těmto žádostem obdržel stanoviska č.j.: 032511/2019/KUSK ze dne
8. 4. 2019 a č.j.: 043206/2019/KUSK ze dne 9. 4. 2019.
Obsahem těchto stanovisek je že:
a) lze vyloučit významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi
nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí
stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu
Středočeského kraje.
b) orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d)
zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice
na životní prostředí (tzv. SEA).
O pořízení změny č. 1 ÚP rozhodlo Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice na základě žádostí
občanů a vlastního podnětu na svém zasedání dne 16. 10. 2017 usnesením č. 205/26/2017. Dále
zastupitelstvo městyse rozhodlo o zkráceném postupu pořízení změny č. 1 územního plánu. Tento
postup umožňuje novela stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., ve znění zák. č. 225/2017 Sb.,
§ 55a - zkrácený postup při pořizování změny územního plánu).
Na tomto svém zasedání zároveň zastupitelstvo souhlasilo s tím, že a) pořizovatelem změny č. 1 ÚP
bude Městský úřad Votice jako příslušný úřad územního plánování, b) zpracovatelem změny č. 1 ÚP
bude 4D PROSTOR s.r.o, na základě nabídky na zpracování změny, c) tzv. určeným zastupitelem bude
starostka Marcela Čedíková.
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Projektant 4D PROSTOR s.r.o., zpracoval dokumentaci změny č. 1 ÚP. Součástí prací byla rovněž:
a) celková rekonstrukce digitální podoby územního plánu;
b) osazení územního plánu na aktuální stav mapového operátu katastru nemovitostí, který od
vydání současně platného ÚP doznal významných změn;
c) upřesnění ÚSES a jeho uvedení do souladu s aktuálním zněním ÚAP ORP Votice;
d) uvedení ÚP do souladu s aktuálním stavem sítí a zařízení technického vybavení.
Dokončený návrh změny č. 1 byl předložen k veřejnému projednání s účastí dotčených orgánů (§ 55b
odst. 2 stavebního zákona). Veřejné projednání se uskutečnilo dne 12. 3. 2020 na Úřadu městyse
Vrchotovy Janovice. O průběhu veřejného projednání provedl pořizovatel písemný záznam.
Poté pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem vyhodnotili výsledky
veřejného projednání. Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu
Vrchotovy Janovice po veřejném projednání je uvedeno v kapitole C.17.1 textové části odůvodnění
změny ÚP. Do 7 dnů od veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice byly
uplatněny 3 námitky a 1 připomínka. Rozhodnutí o námitkách je uvedeno v kap. C.16 textové části
odůvodnění změny ÚP. Vyhodnocení připomínky je uvedeno v kap. C.17.2 textové části odůvodnění
změny ÚP. Na základě výsledků projednání pořizovatel zajistil upravení návrhu.
Dále pořizovatel zaslal upravený návrh změny územního plánu, uplatněná stanoviska, sdělení
dotčených orgánů a ostatní podání, námitky a připomínky krajskému úřadu jako nadřízenému
správnímu orgánu územního plánování pro obce k vydání stanoviska dle ustanovení § 55b odst. 4
stavebního zákona opatřením č. j. 882/2021/ÚPŽP-MV ze dne 11. 1. 2021. Krajský úřad ve stanovisku
ze dne 9. 2. 2021 pod č.j. 015741/2021/KUSK konstatuje, že posoudil návrh změny územního plánu
podle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s
ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem a neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o
změně územního plánu.
Po obdržení stanoviska krajského úřadu, jako nadřízeného orgánu pořizovatel ve spolupráci s
určeným zastupitelem zpracoval s ohledem na ochranu veřejných zájmů návrhy rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek, které opatřením č. j. 6697/2021/ÚPŽP-MV ze dne 18. 2. 2021
zaslal dotčeným organům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, a vyzval je k uplatnění
stanovisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy.
Dotčené orgány uplatnily k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek
celkem 4 stanoviska (viz. kap. C. 17. 1). Krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatnil k návrhu
rozhodnutí o námitce v zákonné lhůtě stanovisko.
Na základě vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice
ve veřejném projednání ve spolupráci s určeným zastupitelem a přezkoumání návrhu změny
územního plánu pořizovatelem vyplynuly následující požadavky na úpravu návrhu změny č. 1 ÚP
Vrchotovy Janovice:
1. Na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva dopravy (č.j. 191/2020-910-UPR/2) a
uplatněné námitky oprávněného investora Ředitelství silnic a dálnic (č.j. 2 373-20-ŘSD-11110) se
změnou č. 1 ÚP vymezuje pro umístění dálnice D3 koridor CNZ – D D3 v souladu se Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje a s ohledem na zpracovanou DÚR úseku dálnice D3 Václavice
– Voračice (SUDOP Praha a.s., 12/2016). Koridor pro umístění dálnice D3 a souvisejících staveb se
vymezuje jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění. Dále se změnou č. 1 ÚP vymezuje
koridor CNZ – D I/18 pro přeložku silnice I/18 a to ve dvou úsecích. Jednak od západního okraje
zástavby Vrchotových Janovic po křižovatku (MÚK) Voračice. Druhý úsek je na východním okraji
řešeného území, kam zasahuje konec plánovaného obchvatu Křešic. Koridor pro přeložku silnice I/18
a související stavby se vymezuje jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění. (více viz kap.
C.16 a C.17.1).
2. Na základě nesouhlasného stanoviska MěÚ Votice, Oddělení územního plánování, ŽP a památkové
péče byly zrušeny plochy RU1 (Z10), RU3 a RU4 v Rudolticích. (vice viz. kap. C.17.1).
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3. Na základě uplatněné námitky a po domluvě s oprávněným investorem (společnost ČEPS a.s.)
došlo k úpravě elektroenergetického koridoru E18 pro dvojité vedení 400 kV. Koridor byl v
požadovaných místech (pozemek parc.č. 124/13 a pozemek parc.č. st. 328 v k.ú Vrchotovy Janovice)
zpřesněn a severně od osy stávajícího vedení bylo zachován min. 50 m široký koridor a deformace
byla provedena zhruba po odvodu zastavěného území. (vice viz. kap. C.16).
4. Na základě uplatněné námitky vlastníka pozemku parc.č. 216/16 v k.ú. Šebáňovice, Obec
Vrchotovy Janovice byla zachována zastavitelná plocha Z3 v Šebáňovicích, která byla v návrhu změny
č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice pro věřejné projednání vypuštěna.
Další úpravy viz kap. C. 17 odůvodnění změny ÚP.
Vzhledem k tomu, že úpravami návrhu nedochází k dotčení osob nad rámec návrhu změny územního
plánu projednávaného ve veřejném projednání a nedochází k dotčení zájmů, které hájí dotčené
orgány podle zvláštních právních předpisů (nebyly provedeny úpravy, které by vymezovaly nové
zastavitelné plochy, nebo rozšiřovaly podmínky využití ploch, úpravy jsou provedeny na základě
nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů) nejedná se o podstatnou úpravu, která musí být
projednána v opakovaném veřejném projednání.
Zahrnutí požadavků dotčených orgánů do návrhu změny územního plánu nelze považovat za
podstatnou úpravu z důvodu, že i v případě, že by návrh změny byl projednán v opakovaném
veřejném projednání a byly by proti této úpravě uplatněny námitky nebo připomínky, neměly by tyto
námitky a připomínky žádný vliv na stanovisko dotčeného orgánu, které je před vydáním změny
územního plánu pořizovatelem nepřezkoumatelné, pokud by nezakládalo povinnost řešení rozporů
mezi dotčenými orgány nebo dotčeným orgánem a pořizovatelem. Stanoviska dotčených orgánů,
popř. výsledky řešení rozporů musí být v procesu pořizování územního plánu a jeho změny plně
respektována a proto opakované veřejné projednání by nemohlo přinést jiný výsledek a tím byl by
potlačen i smysl a účel zkráceného postupu pořizování změny územního plánu.
Pořizovatel přezkoumal návrh změny územního plánu ve smyslu ust. § 53 odst. 4 stavebního zákona s
konstatováním, že návrh změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice je v souladu s Politikou územního rozvoje
ČR ve znění Aktualizace č. 1,2,3 a 5, je v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje
ve znění aktualizací č. 1 a 2, je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu
nezastavěného území, je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a je
v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, a že v průběhu pořízení změny územního plánu nebylo třeba řešit
rozpory.
Pořizovatel neshledal v procesu pořizování změny č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice rozpory a
předložil návrh změny předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s § 54 odst. 1
stavebního zákona zastupitelstvu městyse, jež je příslušné dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona,
k jeho vydání.
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C.2 Soulad návrhu změny územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
C.2.1 Soulad s Politikou územního rozvoje
Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7.
2009 ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 platném od 11. 9. 2020; dále jen PÚR) sousedí řešené území obce
Vrchotovy Janovice s rozvojovou osou OS6, která je vázána na zčásti realizovanou, zčásti připravovanou
dálnici D3. Změnou č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice je vymezen koridor pro dálnici D3 v souladu s DÚR, ZÚR
a metodickým doporučením.
Řešené území obce neleží podle tohoto dokumentu v žádné republikové rozvojové oblasti ani se
nenachází v republikové specifické oblasti. Do řešeného území zasahuje elektroenergetický koridor E18
- koridor pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Mírovka. Žádné jiné plochy dopravní infrastruktury a ani jiné
koridory celostátního významu nejsou v PÚR ČR vymezeny.
Dle § 31 Stavebního zákona je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání
územních plánů a jejich změn, a proto také změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice musí být s PÚR ČR ve
znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 v souladu.
Městyse Vrchotovy Janovice se týkají dále obecné republikové priority č. 14), 14a), 16), 22), 23), 27) a
28).
Územní plán je se všemi těmito požadavky v souladu.

C.2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK), které byly vydány formou
opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012 a nabyly účinnosti dne 22. února 2012, ve znění
Aktualizace č. 2, která nabyla účinnosti 5.9.2018 vyplývají následující požadavky:
1) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
a. (01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj
Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování
územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve
využití území;
b. (05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro
zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit
dopravní vazby: dálnice D3;
c. (06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na
území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke
svému území. Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
2) Oblasti se shodným krajinným typem
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Řešené území leží v oblasti N16, krajina relativně vyvážená.
3) Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského
významu
a. (111) ZÚR zpřesňují na území Středočeského kraje koridor republikového
významu (vymezený v PÚR 2008) pro umístění stavby dálnice D3 Jesenice –
Jílové – Mezno jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D005;
b. V12 – výstavba vodovodního přivaděče Benešov Sedlčany s napojením sídel
Jírovice, Mokrá Lhota, Bystřice, Líšno, Nesvačily, Drachkov, Vrchotovy Janovice a
Vojkov;
c. D037 Koridor silnice I/18: Voračice, přeložka;
d. D038 Koridor silnice II/18: Křešice - Veselka;
4) ZÚR stanovují další úkol pro územní plánování (195a): zpřesnit vymezení regionálních a
nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky
specifických oborových dokumentací (ÚTP R a NR ÚSES ČR – MMR ČR a MŽP ČR, 1996, vč.
pozdějších změn a aktualizací) tak, aby byly dodrženy minimální parametry a zajištěna
jejich funkčnost.
V řešeném území jde o RK 296, RC 838 a RK 295. Tyto součásti regionálního ÚSES byly
v rámci Změny č. 1 ÚP upřesněny v návaznosti na aktuální katastrální mapu a podle
zjištěného stavu porostů, zemědělských kultur a ekosystémů a byly uvedeny do souladu
s ÚAP ORP Votice.
5) Mezi kulturní hodnoty krajského významu patří zámek Vrchotovy Janovice s parkem.
Změna č. 1 ÚP není v rozporu s památkovou ochranou zámku. Území řešená změnou č. 1
ÚP nezasahují do prostoru v blízkosti zámku.
Všechny relevantní požadavky byly zohledněny / zapracovány již do vydaného územního
plánu. Vzhledem k poměrně krátké době od účinnosti ÚP (2011) a k omezenému rozsahu nyní
řešených změn je soulad zajištěn.

C.2.3 Soulad s územně analytickými podklady
Změnou byly prověřeny veškeré limity využití území, a to v souladu s aktuálními ÚAP ORP Votice.
Do souladu s ÚAP byl uveden ÚSES. Byly upraveny hranice regionálního biocentra RC 838 a doplněna
trasa regionálního biokoridoru BK 296. Byla upravena hranice lokálního biocentra BC 3A. Byla
upravena trasa lokálního biokoridoru BK 5. Návaznost na ÚSES ve správním území obce Olbramovice
byla zajištěna doplněním lokálního biokoridoru BK 10A. Návaznost na ÚSES ve správním území obce
Bystřice byla zajištěna doplněním lokálního biokoridoru BK 27.

C.3 Soulad návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly úz. plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území
a požadavky na ochranu nezastavěného území
Změna č. 1 územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou stanoveny v §
18 a § 19 stavebního zákona. Cílem územního plánování je mimo jiné vytvářet předpoklady pro
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Udržitelný rozvoj území není změnou č. 1 ÚP dotčen.
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Celková koncepce ÚP se nemění – předmětem změny č. 1 jsou pouze izolované relativně malé
plochy. Většího plošného rozsahu je stanovení koridorů pro dopravní stavby a technickou
infrastrukturu. Jde o koridor vedení technické infrastruktury CNU T1 pro zdvojení linky ZVN 400 kV
(viz kapitola C.11.2 - Odůvodnění návrhu urbanistické koncepce), jehož vymezení vyplývá z PÚR a
který respektuje požadavky oprávněného investora. Dále jsou vymezeny dopravní koridory CNZ-D D3
pro dálnici D3 a CNZ-D I/18 pro přeložky silnice I/18. Dopravní koridory jsou v souladu s ZÚR SČK
a nahrazují původně vymezené zastavitelné plochy.
Sledované hodnoty nejsou výše specifikovanou změnou č. 1 územního plánu negativně dotčeny a
jsou zachovány podmínky jejich rozvoje stanovené v ÚP.
Podrobněji v kap. C.10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch.
Změna č. 1 ÚP koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. Ochrana veřejných
zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů je dána zejména akceptováním stanovisek
dotčených orgánů (kapitola C.17.1 – Vyhodnocení stanovisek k návrhu změny po veřejném
projednání). Soukromé zájmy na rozvoj území se odráží zejména v lokalitách určených pro rozvoj
individuální obytné výstavby a rozšíření zemědělského areálu v k.ú. Vrchotovy Janovice. Tyto
soukromé zájmy je možno považovat i za veřejný zájem obce. Přiměřený rozvoj obytných ploch,
který je kompenzován vypuštěním nepotřebných a nevyužitých zastavitelných ploch v původním
návrhu a který zabezpečí přírůstek počtu obyvatel v městysu je pro městys přínosem, stejně tak
rozšíření zemědělského areálu, který zvýší počet pracovních příležitostí v daném území a podpoří
rozvoj zemědělství a kultivace krajiny.
Změna č. 1 ÚP ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a
chrání krajinu. Změnou č. 1. byl územní plan Vrchotovy Janovice uveden do souladu s aktuálními
ÚAP ORP Votice (doplnění chybějícíh kulturních a památkových hodnot, uvedení do souladu s
aktuálním stavem sítí a zařízení technického vybavení). Změna č. 1 ÚP navrhuje zastavitelné
plochy v návaznosti na vymezené zastavěné území. Prvky ÚSES nejsou návrhem zastavitelných
ploch dotčeny. Změnou č. 1 ÚP došlo k upřesnění ÚSES na základě terénních průzkumů, územně
analytických podkladů ÚAP ORP Votice a ZÚR SČK. Došlo ke zpřesnění regionálních biocenter a
biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací, tak
aby byly dodřženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost.
Změna č. 1 ÚP zachovává všechny hodnoty území, jak architektonické a urbanistické, tak
archeologického dědictví. Regulativy stavební činnosti opakují ustanovení uvedená v platném
územním plánu. Podrobnější regulace zastavitelných ploch vymezených změnou č. 1 ÚP je
uvedena v kapitole 6.2 výrokové části změny ÚP.
Změna č. 1 ÚP na základě posouzení stavu území navrhuje koncepci rozvoje území tak, aby nebyl
narušen charakteristický krajinný ráz, architektonické dominanty a urbanisticky cenná zástavba
(Rudoltice, historická zástavba ve Vrchotových Janovicích, kde se jedná převážně o zástavbu
navazující na areály kulturních památek).
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území. Změna č. 1 nově vymezuje 1,39 ha nových zastavitelných ploch pro bydlení.
Dále vymezuje 1,81 ha pro zemědělskou výrobu a 0, 76 ha pro potřeby městyse – plochu pro
sběrný dvůr. Současně změna č. 1 vrací některé původně navržené zastavitelné plochy do ploch
nezastavitelných, většinou zemědělských, soukromé a vyhrazené zeleně, nebo přírodních.
Předmětem změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice není úprava režimu výstavby v nezastavěném
území a oplocování ve volné krajině.

C.4 Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Při zpracování a pořizování změny č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice bylo postupováno v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména s:
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- vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
- vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Vyhodnocení souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Dokumentace změny č. 1 územního plánu Vrchtovy Janovice je zpracována dle požadavků stavebního
zákona, použité pojmy jsou v souladu se stavebním zákonem.
Změna ÚP je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19
stavebního zákona (vyhodnocení viz kapitola C.3. Odůvodnění změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice).
V souladu s § 6 odst. 1 písm. c) a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem změny ÚP Votice,
Městský úřad Votice, Oddělení územního plánování a životního prostředí, splňující kvalifikační
požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.
V souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona se řešení změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice dotýká vymezení
nových zastavitelných ploch, ploch přestavby, aktualizace zastavěného území a vymezení
elektroenergetického koridoru E18 pro realizaci zdvojení vedení ZVN 400 kV Hradec-Mírovka jako VPS a
koridorů pro dopravní záměry (dálnice D3, přeložky silnice I/18). V souladu s § 43 odst. 1 stavebního
zákona jsou v textové části v kapitole „4.2.2 - Energetické systémy“ a kapitole „4.1 – Dopravní
infrastruktura“ stanoveny podmínky pro rozhodování v těchto koridorech.
V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 stavebního zákona se změnou č. 1 ÚP vypouští podmínky pořízení
uzemních studií, z důvodu vypršení lhůty pro pořízení těchto studií, nebo z důvodu toho, že dané
územní studie již byly pořízeny. (kapitola 11.1. výrokové části ÚP). Žádné další plochy, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie se nenavrhují.
V souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice zpřesňuje a rozvíjí cíle a
úkoly územního plánování stanovené v § 18 a 19 stavebního zákona (vyhodnocení viz kap. C.3
Odůvodnění změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice). Změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice je zpracována v
souladu s PÚR ČR (vyhodnocení viz kap. C. 2. 1. Odůvodnění) a ZÚR Středočeského kraje (vyhodnocení
viz kap. C. 2. 2. Odůvodnění). Věcné řešení změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice nepřekračuje podrobnost
náležející svým obsahem regulačnímu plánu.
V souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona je změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice zpracována pro
vybrané části území, které se nacházejí ve všech katastrálních území Vrchotovy Janovice.
Změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění
stanovené v § 43 odst. 6 a § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.
V souladu s § 158 stavebního zákona je změna č. 1 ÚP zpracována firmou 4D PROSTOR s.r.o., která má
oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního
předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Změna č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice byla pořizována zkráceným postupem dle § 55a – 55c
stavebního zákona.
Vyhodnocení souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhláška
č. 500/2006 Sb.“) je změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice zpracována na podkladě digitalizované
katastrální mapy od ČUZK.
Obec Vrchotovy Janovice nedisponuje technickou mapou dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
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Dokumentace změny č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice je zpracována dle přílohy č. 7 Vyhlášky
č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Grafická část je zpracována v měřítku 1: 5 000 a 1: 10 000,
výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 (Výkres základního členění, hlavní výkres, koordinační výkres,
výkres záborů ZPF a PUPFL, výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, výkres širších vztahů).
Koncepce změny č. 1 ÚP není posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
V souladu s § 13 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice textovou
část (změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice + odůvodnění změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice) a grafickou
část. (3 výkresy změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice - hlavní výkres, výkres základního členění a výkres
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a 3 výkresy odůvodnění změny č. 1 ÚP Vrchotovy
Janovice – koordinační výkres, výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL a výkres širších vztahů), a to
v rozsahu částí měněných změnou č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice. Výkres širších vztahů je nově zpracován
podle aktuálních podmínek v širším území.
V souladu s § 14 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. budou všechny samostatné součásti změny ÚP
opatřeny záznamem o účinnosti.
Vyhodnocení souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění.
V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice plochy
podle stávajícího, resp. požadovaného cílového způsobu využití a podle významu.
V souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice plochy
s cílem eliminace vzájemných konfliktů a střetů vzájemně neslučitelných způsobů využití a činností
v plochách a uspořádání a využívání území.
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice přebírá podrobnější
členění ploch využité v platném ÚP Vrchotovy Janovice a již jednou projednané a schválené příslušnými
správními orgány. V souladu s § 3 odst. 4 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. se změnou č. 1 ÚP Vrchotovy
Janovice doplňuje plocha DX – plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace pro polní cesty,
lesní cesty a jiné účelové komunikace s významem trvalých dopravních propojení, zejména pěších
a cyklistických.
V souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice důsledně chrání
všechna existující veřejná prostranství.

C.5 Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů
– soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice byla v souladu s procesními pravidly stavebního zákona ve všech
fázích projednána s dotčenými orgány, v jejichž pravomoci je hájení veřejných zájmů potenciálně
dotčených jejím řešením.
V rámci jednotlivých fází projednání návrhu změny ÚP byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů,
jejichž podrobné vyhodnocení je obsahem kapitoly C.17 tohoto odůvodnění. Z vyhodnocení
stanovisek uplatněných dotčenými orgány vyplývá, že všechny jejich požadavky byly splněny a
řešení změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice tak odpovídá požadavkům hájeným dotčenými orgány.
U dotčených orgánů, které stanovisko neuplatnily, bylo pořizovatelem prověřeno, zda nemůže dojít
k dotčení jimi hájených veřejných zájmů. Pořizovatel konstatuje, že na základě tohoto prověření
nebylo shledáno riziko negativního dotčení předmětných veřejných zájmů a změna č. 1 ÚP
Vrchotovy Janovice je tak v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.
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C.6 Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu
pořizované zkráceným postupem
Změna č. 1 ÚP se pořizuje tzv. zkráceným postupem (dle § 55a stavebního zákona) na základě
návrhu obsahu změny, schváleného zastupitelstvem městyse. Návrh změny je v souladu s tímto
obsahem změny.

C.7 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán, uplatnil podle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e), v souladu s ust. § 4
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, stanoviska k navrhovanému obsahu změny č. 1 ÚP Vrchotovy
Janovice. Jednotlivá stanoviska krajského úřadu a jejich posloupnost jsou uvedeny v postupu
pořízení změny č. 1, viz kapitola C.1 Výsledkem jednání pořizovatele s krajským úřadem
Středočeského kraje je:
a) lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu změny č. 1 na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (Natura 2000),
b) nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice na životní
prostředí (SEA),
tzn. že lze zpracovat přímo návrh změny ÚP pro veřejné projednání – v režimu zkráceného
pořízení (v souladu s výše uvedeným ustanovením stavebního zákona).

C.8 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb.)
Zpracování SEA není příslušným orgánem vyžadováno - Krajský úřad Stč. kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství ve svém stanovisku k návrhu obsahu změny vyloučil v souladu s § 45i
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. významný vliv předložené koncepce na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost EVL nebo PO.
Krajský úřad Stč. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku k návrhu
obsahu změny nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (SEA). Změna
tedy nebude vyhodnocena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území (§ 47 odst. 3 stavebního
zákona).
Vzhledem k výše uvedenému není proto stanovisko obsaženo.

C.9 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s
uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly
Vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice na udržitelný rozvoj se nezpracovávalo (viz
kap. C.7 a C.8), sdělení proto není obsaženo.
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C.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch

Vrchotovy
VJ1 Janovice
Vrchotovy
VJ2 Janovice
VJ3, Vrchotovy
VJ4 Janovice
Vrchotovy
VJ5 Janovice

Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
Janovice

VJ7

RU2 Rudoltice

546, 1560/42
až 51,
1560/62 1,81

VZ

ZS

BV

NZ

BI

1399/3 0,12 ZS
211/1,
1269/10,
DS,
1269/11,
ZP,
1309/1, 2417 0,76 NZ

BV

285/5 0,14

ZS

Vymezení nové
zastavitelné plochy

Požadovaný způsob
využití

NZ

1418 0,19
1393/11,
1393/16 0,94

Rudoltice

Původní způsob využití

Plocha (ha)

Dotčené pozemky

Sídlo

Katastrální území

Území navržené změny
plocha č.

Předmětem změny č. 1 je vymezení následujících nových zastavitelných ploch:

Účel využití

Z53 Rozšíření stávajícího
zemědělského areálu
Bydlení v rodinných
Z54
domech – 1 RD
Bydlení v rodinných
Z55
domech – 4 RD
Bydlení v rodinných
Z56
domech – 1 RD
Z57

TO,
VS
BV,
ZS

Plánovaný sběrný dvůr
městyse
Bydlení v rodinných
Z11
domech – 1 RD

Změna č. 1 nově vymezuje 1,39 ha nových zastavitelných ploch pro bydlení. Dále vymezuje
1,81 ha pro zemědělskou výrobu a 0,76 ha pro potřeby městyse – plochu pro sběrný dvůr.
Celkem se vymezuje 3,96 ha zastavitelných ploch.
Současně změna č. 1 vrací některé původně navržené zastavitelné plochy do ploch
nezastavitelných, většinou zemědělských, soukromé a vyhrazené zeleně, nebo přírodních.

Z2

Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
Janovice

Plocha (ha)

Dotčené
pozemky

Sídlo
Vrchotovy
Janovice

Ponechaný
způsob využití

Vrchotovy
Janovice

Navržený
(rušený) způsob
využití

Z1

Katastrální
území

Rušená
zastavitelná
plocha č.

Jde o následující plochy:

TO

NZ

Poznámka

599,
1560/84,
1560/55
0,64
571,569,
567, 754,
760, 759,
568, 761, 2,65
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Plocha bývalého
koncentračního tábora
BI

NZ,
ZS

Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice

Z13

Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice

Z38

Vrchotovy
Janovice

Z3

Z47
Z12

Z3
Z4

Manělovice
Manělovice

Mrvice
Mrvice

Velká Lhota

Manělovice
Libohošť Zárybničí

767, 779/1
až 4
566/1,
566/2,
557/1 0,77
1451,
1416/13,
1416/14 0,63
416/6
0,13
392
0,12
1975/3,
1978/1,
1978/3,
2003, 2004,
2010/1,
2010/2, 0,65
54/21,
54/22,
54/20, 54/1 0,60
301/1
0,70

Plocha bývalého
koncentračního tábora
VS

NZ

BV

NZ

BV

ZS

BV

ZS

BV

NZp,
NP
Původní plocha Z3 je o
tuto část zmenšena.

BV
RN

NZp
NZ

Původně navržené
hříště.

Celkem se vrací do nezastavěného území 6,89 ha původně zastavitelných ploch. Z toho 0,77 ha
plochy pro výrobu a skladování, 0,64 ha plochy pro nakládání s odpady (původní plocha pro sběrný
dvůr městyse), 4,78 ha ploch pro bydlení a 0,70 ha plochy pro sport a rekreaci.
Celková bilance zastavěných ploch je záporná: 3,96 ha – 6,89 ha = -2,93 ha.
Redukce zastavitelné plochy změnou č. 1 nastoluje stav odpovídající reálné potřebě rozvoje
městyse a podporuje rozvoj funkcí volné krajiny.

C.11 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení – urbanistická koncepce
C.11.1 Vymezení zastavěného území
Zastavěné území je aktualizováno k datu 31. 8. 2019 a je patrné z výkresu základního členění území,
hlavního a koordinačního výkresu.
Při jeho vymezení bylo vycházeno z vymezení v platném územním plánu a z průzkumu území. Byla
překontrolována hranice u později zastavěných ploch nebo jiných ploch odpovídajících metodickému
pokynu vydaného Ústavem územního rozvoje (MMR) v září 2013.

C.11.2 Odůvodnění návrhu urbanistické koncepce
Předmět změny č. 1 je relativně malého rozsahu a je tvořen jednotlivými řešenými lokalitami
rozprostřenými v celém řešeném území. Nejvíce lokalit řešených změnou č. 1 leží v sídle Vrchotovy
Janovice. Lokality změn nenarušují koncepci stanovenou územním plánem. Hlavním záměrem je
podpořit reálný rozvoj území. Z tohoto důvodu jsou do změny územního plánu zařazeny lokality, kde se
předpokládá jejich využití v relativně krátkém časovém horizontu. Naopak jsou vyňata zastavitelná
území, kde vývoj v území od nabytí účinnosti územního plánu k jejich využití nesměřuje.
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Pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury jsou nově vymezeny koridory, které nahrazují původně
vymezené zastavitelné plochy.
Zpracování změny ÚP předcházelo podrobné seznámení s řešeným územím a analýza dostupných
podkladů, zejména aktuálních ÚAP a podkladů městyse. Změna vychází z vydaného ÚP Vrchtovy
Janovice, který nabyl účinnosti dne: 10. 11. 2011. Zpracovatel: Ing. arch. Pavel Krolák, Zázvorkova 1998,
155 00 Praha 5, IČ: 66896274, Číslo autorizace ČKA 03 – 539. Územní plán byl k dispozici jen ve formátu
pdf a v tištěné podobě. Bylo provedeno kompletní překreslení výkresů územního plánu na podklad
aktuální katastrální mapy. Bylo provedeno převedení textové části do formátu MS Word. Dále byl text
návrhu ÚP upraven podle aktuálního znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., zejména po změně č. 13/2018 Sb.
Nad aktuálním podkladem katastrální mapy, na základě ortofotomap a průzkumu v terénu bylo nově
vymezeno zastavitelné území k datu 31. 8. 2019.
Změna č. 1 se týká celkem 21 vymezených území, kde se mění způsob využití ploch. Území jsou
vyznačena zkratkou sídla a pořadovým číslem změny. U některých požadovaných změn vznikají nové
zastavitelné plochy nebo plochy změn v krajině. Označení nově vzniklých zastavitelných ploch a změn
v krajině písmenem a pořadovým číslem navazuje na způsob číslování v původním územním plánu.
Číselná řada je jednotná pro zastavitelné plochy, plochy přestavby i změny v krajině a je samostatná pro
každé ze čtyř katastrálních území: Vrchotovy Janovice, Manělovice, Rudoltice u Vrchotových Janovic a
Šebáňovice. Některé z navržených změn způsobu využití nevyžadují vymezení zastavitelné plochy. Jde
převážně o uvedení do souladu se skutečným využitím ploch, nebo o požadavky, které nepředpokládají
vznik nových staveb.
Navržené změny jsou vyznačeny ve všech výkresech Změny č. 1 ÚP.

VJ5

Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice

VJ6
VJ7

Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy

Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy

VJ1
VJ2
VJ3
VJ4

546, 1560/42
až 51,
1560/62 1,81

NZ

VZ

1418 0,19

ZS

1393/11 0,82

NZ

BV
BI,
NZp

1393/16 0,12

NZ

BI

1399/3 0,12

ZS

BV

2272/13 0,01 VP
211/1, 0,76 DS,
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BV
TO,

Vymezení nové
zastavitelné plochy /
plochy změn v krajině

Požadovaný způsob
využití

Původní způsob využití

Plocha (ha)

Dotčené pozemky

Sídlo

Katastrální území

Území navržené změny
plocha č.

Přehled navržených změn:

Poznámka

Z53 Rozšíření stávajícího
zemědělského areálu
Z54
Z55
K59
Z55
Z56
Změna podle
- skutečného
současného využití.
Z57 Plánovaný sběrný dvůr

Janovice

Janovice

1269/10,
1269/11,
1309/1, 2417

VJ8

Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
Janovice

1306/6 až 9, 0,35

ZP

VP,
ZO

VJ9

Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
Janovice

1311/9 0,07

ZP

OS

Vrchotovy
VJ10 Janovice

Vrchotovy
Janovice

381, 1268/47 0,04 SM

OS

Vrchotovy
VJ11 Janovice

Vrchotovy
Janovice

69/1, 2414,
2415, 0,02 SM

SV

Vrchotovy
VJ12 Janovice

Vrchotovy
Janovice

1229/1 0,15
55/3, 56,
1228/1,
1228/2,
1229/4,
2408, 2409 0,45

ZP,
NZ

VS

OS

OV

BV

VS,
ZV,
OV

Vrchotovy
VJ13 Janovice

Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
VJ14 Janovice

Vrchotovy
Janovice

808/3 0,16

ZV

VP

Vrchotovy
VJ15 Janovice

Vrchotovy
Janovice

173 0,08

RI

BV

Vrchotovy
VJ16 Janovice

Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
BR1 Janovice

Braštice

Vrchotovy
MR1 Janovice

Mrvice

ŠB1

Šebáňovice Šebáňovice

SE1

Šebáňovice Sedlečko

1268/63,
1268/292,
TI,
1268/293,
NP,
1268/294 0,17 BI TI, NP
6, 95/7, 95/8,
101, 102/4,
124/8, 124/9,
124/12,
ZS,
SV,
124/33-36,
BV, DX,
168, 2313/7 0,80 RI
ZS

214/2 0,03

PV

BV

38 0,01

ZS

BV

RN,
NP

BV

862/3, 72/1,
72/2
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městyse

Stávající komunikace
K58 a navržená ochranná
zeleň.
Změna podle
skutečného
současného využití.
(součást hřiště)
Změna podle
skutečného
současného využití.
(klubovna skautů)
Změna podle
- skutečného
současného využití.
Změna podle
- skutečného
současného využití.
Změna podle
- skutečného
současného využití.
Změna podle
- skutečného
současného využití.
Změna podle
- skutečného
současného využití.
Z50, Změna polohy čerpací
K21a stanice OV podle
Pouze projektu. Plocha
změna zastavitelného území
polohy se nemění.

-

Změna podle
skutečného
současného využití.
Změna podle
- skutečného
současného využití.
Změna podle
- skutečného
současného využití.
Změna podle
- skutečného
současného využití.

RU1 Rudoltice
RU2 Rudoltice
RU3 Rudoltice
RU4 Rudoltice

Rudoltice

Vypuštěno

Rudoltice
Rudoltice
Rudoltice

285/5 0,14
Vypuštěno
Vypuštěno

ZS

BV,
ZS

Z11

Změna ÚP č. 1 zároveň navrhuje zrušení některých zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených
současně platným územním plánem. Jedna z ploch - Z3 v kat. úz. Manělovice - je navržena ke zmenšení
zhruba o polovinu.
Rušené zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vyznačeny ve všech výkresech změny č. 1.

Z3

Vrchotovy
Janovice

Z13

Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice

Z38

Vrchotovy
Janovice

Z47
Z12

Z3

Manělovice

Plocha (ha)

Dotčené
pozemky

Ponechaný
způsob využití

Z2

Vrchotovy
Janovice

Z1

Navržený
(rušený) způsob
využití

K44

Vrchotovy
Janovice
Vrchotovy
Janovice

Sídlo

Katastrální
území

Rušená
zastavitelná
plocha č.

Přehled rušených zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině:

TO

NZ

Poznámka

599,
1560/84,
1560/55

Vrchotovy
Janovice
0,64
Vrchotovy 581,571,569
Janovice
a 567 0,47
571,569,
567, 754,
760, 759,
568, 761,
Vrchotovy 767, 779/1
Janovice
až 4 2,65
566/1,
Vrchotovy
566/2,
Janovice
557/1 0,77
1451,
Vrchotovy
1416/13,
Janovice
1416/14 0,63
416/6
Mrvice
0,13
392
Mrvice
0,12
1975/3,
1978/1,
1978/3,
2003, 2004,
2010/1,
Velká Lhota
2010/2, 0,65
54/21,
54/22,
Manělovice 54/20, 54/1 0,60
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ZV

NZ

BI

NZ,
ZS

Plocha bývalého
koncentračního tábora
Plocha bývalého
koncentračního tábora

Plocha bývalého
koncentračního tábora
VS

NZ

BV

NZ

BV

ZS

BV

ZS

BV

NZp,
NP
Původní plocha Z3 je o
tuto část zmenšena.

BV

NZp

Libohošť Z4
Manělovice
Zárybničí
Rušení ploch přestavby:

301/1
0,70

RN

NZ

Původně navržené
hříště.

VP

Nejde o přestavbu.
Plocha má již nyní
charakter veřejného
prostranství. (Řešeno
změnou VJ 14.)

808/3

P5

Vrchotovy
Janovice

Vrchotovy
Janovice

0,16

ZV

Změna územního plánu dále respektuje skutečnost, kdy zastavitelné plochy z původního územního
plánu, byly využity (nebo částečně využity) a jsou nyní zahrnuty (nebo jejich části) do zastavěného
území. Jde o plochy:
k.ú Vrchotovy Janovice Z8 a Z28.
Částečně byly využity zastavitelné plochy:
Z20 (pozemky 1268/129, 126/130 a 468),
Z24 (pozemky 1268/131 a 1268/290),
Z26 (pozemky 465, 1363/27, 1363/47 a 1363/23).
k.ú. Manělovice, sídlo Libohošť Z5.
k.ú. Rudoltice Z1 a Z4.
Hlavní principy koncepce veřejné infrastruktury pro obsluhu sídel v řešeném území se změnou č. 1 ÚP
nemění. Prvky technické a dopravní infrastruktury navržené pro zastavitelné plochy, které jsou změnou
č. 1 ÚP vypuštěny, nadále nejsou součástí návrhu. Tyto prvky byly v původním územním plánu zhrnuty
do veřejně prospěšných staveb. Změnou č. 1 ÚP jsou z veřejně prospěšných staveb vyjmuty, viz kapitola
A.7.
Nově jsou vymezeny koridory:
- technické infrastruktury CNU -T1 pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka.
- CNZ – D D3 pro dálnici D3.
- CNZ – D I/18 pro přeložky silnice I/18.
Jsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb.
Změna č. 1 ÚP v oblasti ÚSES zohledňuje aktuální ÚAP ORP Votice a to zejména regionální biokoridory
RK 295, RK 296 a regionální biocentrum RBC 838. Všechny prvky ÚSES byly upřesněny podle aktuálních
hranic pozemků po obnově katastru nemovitostí a zjištěného skutečného rozsahu porostů
a zemědělských kultur. V návaznosti na aktuální vymezení regionálního biocentra RBC 838 byl rozdělen
navržený lokální biokoridor BK 11 na části BK 11A a BK 11B. Plochy biocenter a délky biokoridorů byly
aktualizovány. Na lokální úrovni byly doplněny biokoridory BK 10A a BK 27 a upřesněna poloha BK 5.
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C.11.3 Odůvodnění navržených změn ploch s rozdílným způsobem využití, podmínky jejich
využití a prostorová regulace
Všechny měněné plochy jsou zařazeny do některé z existujících typů ploch s rozdílným způsobem využití
(ploch RZV), jejichž podminky využití a prostorové regulace zůstávají beze změny. Doplněna byla
kategorie dopravních ploch DX pro významné účelové komunikace, polní a lesní cesty

C.11.4 Odůvodnění navržených rozvojových ploch
Rozvojové plochy představují nově vymezené zastavitelné plochy Z53 až Z57 v katastru Vrchotovy
Janovice a zastavitelnou plochu Z11 v katastru Rudoltice u Vrchotových Janovic.
Rozvojová plocha Z53, k.ú. Vrchotovy Janovice (plocha změn VJ1) je vymezena pro rozšíření stávajícího
zemědělského areálu na severozápadě Vrchotových Janovic. Představuje optimální řešení objektivní
potřeby rozšíření zázemí pro hospodaření na zemědělské půdě v řešeném území. Nevyžaduje žádné
další dopravní napojení ani napojení na inženýrské sítě. Rozšíření areálu jiným směrem není možné a
nebylo by ani účelné vzhledem k vnitřním provozním vazbám.
Rozvojová plocha Z54, k.ú. Vrchotovy Janovice (plocha změn VJ2) je vyplněním proluky v zastavěném
území Vrchotových Janovic pro jeden izolovaný rodinný dům se zahradou. Je přístupná z hlavní obslužné
komunikace, která je průjezdním úsekem silnice III/00331. Nevyžaduje zkapacitnění nebo nové úseky
sítí technické infrastruktury. Řeší rozvoj bydlení v sídle Vrchotovy Janovice způsobem, který nenarušuje
ráz sídla a nepředstavuje zásah do volné krajiny.
Rozvojová plocha Z55, k.ú. Vrchotovy Janovice (plocha změn VJ3 a VJ4) řeší potřebu vymezení nových
ploch pro bydlení v sídle Vrchotovy Janovice. Zarovnává urbanistický půdorys zástavby na jižním okraji
sídla směrem k silnici I/18. Vytváří tak dlouhodobě definitivní logické ohraničení zastavěného území.
Nevyžaduje zkapacitnění nebo nové úseky sítí technické infrastruktury.
Rozvojová plocha Z56, k.ú. Vrchotovy Janovice (plocha změn VJ5) je doplněním plochy pro jeden
izolovaný rodinný dům se zahradou v zastavěném území Vrchotových Janovic. Je přístupná z hlavní
obslužné komunikace, která je průjezdním úsekem silnice III/00331. Nevyžaduje zkapacitnění nebo nové
úseky sítí technické infrastruktury. Řeší rozvoj bydlení v sídle Vrchotovy Janovice způsobem, který
nenarušuje ráz sídla a nepředstavuje zásah do volné krajiny.
Rozvojová plocha Z57, k.ú. Vrchotovy Janovice (plocha změn VJ7) řeší požadavky městyse na rozvoj
ploch pro technické vybavení, zejména pro nakládání s odpady. Je situována ve vhodné oddálené
poloze od zástavby to při železniční trati, jižně od zastavěného území v poloze oddělené tělesem silnice
I/18. V rozvojové ploše nebudou umísťovány nové stavby v ochranném pásmu lesa.
Rozvojová plocha Z11, k.ú. Rudoltice (plocha změn RU2) řeší požadavky na rozvoj bydlení v sídle
Rudoltice. Jde o nově vymezené území pro jeden izolovaný rodinný dům se zahradou, která je
orientovaná směrem do volné krajiny. Přiléhá k zastavěnému území sídla Rudoltice a k silnici III/00331.
Bude dlouhodobě vymezovat hranici zastavěného území sídla Rudoltice vůči volné krajině.
Návrh nových rozvojových ploch je vyvážen rušením následujících rozvojových ploch vymezených
současně platným územním plánem. následujících následujících Vše podrobně v čl. C.10
Celková bilance rozvojových ploch dotčených změnou č. 1 je záporná, ubývá 2,93 ha. Není proto
potřeba zdůvodňovat nárůst rozvojových ploch.
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C.11.5 Odůvodnění rušených rozvojových ploch
Vypuštění zastavitelných ploch Z12 a Z13 v k. ú. Vrchotovy Janovice, sídlo Mrvice
-

Změnou č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice byly vypuštěny zastavitelné plochy Z12 a Z13 s
funkčním využitím BV – plochy bydlení – v rodinných domech venkovské a byly navráceny do
plochy ZS – plochy zeleně – soukromá a vyhrazená.

-

Zastavitelné plochy Z12 a Z13 byly vypuštěny na základě rozhodnutí Zastupitelstva městyse
Vrchotovy Janovice o pořízení Změny č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice a o jejím obsahu
ze dne 16. 10. 2017 usnesení č. 205/26/2017.

-

Zastavitelné plochy v zastavěném území Z12 a Z13 nebyly od nabytí účinnosti platného
územního plánu Vrchotovy Janovice (nabytí účinnosti ÚP 10. 11. 2011) vůbec využity a nebyly
na nich realizovány žádné změny v území.

-

Důvodem vypuštění zastavitelných ploch Z12 a Z13 je jejich dlouhodobá nevyužitelnost a také
snaha obce podpořit reálný rozvoj území městyse. Redukce zastavitelných ploch změnou č. 1
nastoluje stav odpovídající reálné potřebě rozvoje městyse a podporuje rozvoj funkcí volné
krajiny.

-

Přiměřený rozvoj obytných ploch, který je kompenzován vypuštěním nepotřebných a
nevyužitých zastavitelných ploch v původním návrhu a který zabezpečí přírůstek počtu obyvatel
v městysu je pro městys přínosem, stejně tak rozšíření zemědělského areálu, který zvýší počet
pracovních příležitostí v daném území a podpoří rozvoj zemědělství a kultivace krajiny.

-

Hlavním záměrem změny územního plánu je podpořit reálný rozvoj území. Z tohoto důvodu
jsou do změny územního plánu zařazeny lokality, kde se předpokládá jejich využití v relativně
krátkém časovém horizontu. Naopak jsou vyňata zastavitelná území, kde vývoj v území od
nabytí účinnosti územního plánu k jejich využití nesměřuje.

-

Z žádného právního předpisu nevyplývá, že by pozemek určený k zastavění musel zůstat
pozemkem se stejným funkčním využitím trvale.

-

Pokud se územním plánem nebo jeho změnou stal pozemek zastavitelným, má vlastník či jeho
právní nástupce 5 let na to, aby získal územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující k uskutečnění jeho záměru. Počátek lhůty
začíná běžet dnem nabytí účinnosti ÚPD umožňující zastavění pozemku, v daném případě nabyl
platný územní plán Vrchotovy Janovice účinnosti dne 10. 11. 2011. Vlastníci zastavitelných
ploch Z12 a Z13 v tomto období zůstali pasivní a nárok na náhradu za provedenou změnu
v území následně vydanou Změnou č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice podle § 102 stavebního zákona
nevzniká. Od nabytí účinnosti platného územního plánu Vrchotovy Janovice uplynula lhůta
téměř dvojnásobná.

-

V rámci projednávání návrhu Změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice ve veřejném projednání nebyly
ze strany vlastníků proti vypuštění zastavitelných ploch uplatněny námitky.

Vypuštění zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3, K44 a Z47 v k. ú. Vrchotovy Janovice, sídlo Vrchotovy
Janovice
-

Změnou č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice byla vypuštěna zastavitelná plocha Z1
s funkčním využitím TO – plochy technické infrastruktury – stavby pro nakládání s odpady,
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zastavitelná plocha Z2 s funkčním využitím BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské
a příměstské, zastavitelná plocha Z3 s funkčním využitím VS – plochy smíšené výrobní - řemeslné
výroby, služeb, plocha veřejné zeleně K44 a zastavitelná plocha Z47 s funkčním využitím BV –
plochy bydlení v rodinných domech venkovské. Plochy Z1, Z2, Z3, K44 a Z47 byly navráceny do
nezastavěného území do plochy NZ – plochy zemědělské – orná půda. Část plochy Z2 (BI) byla
dle skutečného stavu v území ponechána v ploše ZS – plochy systému sídelní zeleně – soukromá
a vyhrazená.
-

Zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z47 a plocha veřejné zeleně K44 byly vypuštěny na základě
rozhodnutí Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice o pořízení Změny č. 1 územního plánu
Vrchotovy Janovice a o jejím obsahu ze dne 16. 10. 2017 usnesení č. 205/26/2017.

-

Zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z47 a plocha veřejné zeleně K44 nebyly od nabytí účinnosti
platného územního plánu Vrchotovy Janovice (nabytí účinnosti ÚP 10. 11. 2011) vůbec využity a
nebyly na nich realizovány žádné změny v území.

-

Důvodem vypuštění zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3, Z47 a plochy veřejné zeleně K44 je jejich
dlouhodobá nevyužitelnost a také snaha obce podpořit reálný rozvoj území městyse. Redukce
zastavitelných ploch změnou č. 1 nastoluje stav odpovídající reálné potřebě rozvoje městyse a
podporuje rozvoj funkcí volné krajiny. Využití zastavitelné plochy Z2 (BI) obec také
nepředpokládá z důvodu nevhodnosti místa k výstavbě (plocha bývalého koncentračního
tábora) a umístění v blízkosti zemědělského areálu. Plocha Z1 byl vypuštěna z důvodu toho, že
obec plánuje nakládat s odpady na jiném místě. Plocha K44 měla sloužit k umístění veřejné
zeleně a parkové plochy. Vypuštěním zastavitelné plochy Z2 (BI) ztratila plocha veřejné zeleně
K44 své opodstatnění. Dále je nutno uvést, že pro plochy Z2, Z3 a K44 stanovil platný územní
plán (nabytí účinnosti ÚP 10. 11. 2011) podmínku zpracování územní studie, která nebyla
zpracována a lhůta pro její zpracování propadla v roce 2015.

-

Přiměřený rozvoj obytných ploch, který je kompenzován vypuštěním nepotřebných a
nevyužitých zastavitelných ploch v původním návrhu a který zabezpečí přírůstek počtu obyvatel
v městysu je pro městys přínosem, stejně tak rozšíření zemědělského areálu, který zvýší počet
pracovních příležitostí v daném území a podpoří rozvoj zemědělství a kultivace krajiny.

-

Hlavním záměrem změny územního plánu je podpořit reálný rozvoj území. Z tohoto důvodu
jsou do změny územního plánu zařazeny lokality, kde se předpokládá jejich využití v relativně
krátkém časovém horizontu. Naopak jsou vyňata zastavitelná území, kde vývoj v území od
nabytí účinnosti územního plánu k jejich využití nesměřuje.

-

Z žádného právního předpisu nevyplývá, že by pozemek určený k zastavění musel zůstat
pozemkem se stejným funkčním využitím trvale.

-

Pokud se územním plánem nebo jeho změnou stal pozemek zastavitelným, má vlastník či jeho
právní nástupce 5 let na to, aby získal územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující k uskutečnění jeho záměru. Počátek lhůty
začíná běžet dnem nabytí účinnosti ÚPD umožňující zastavění pozemku, v daném případě nabyl
platný územní plán Vrchotovy Janovice účinnosti dne 10. 11. 2011. Vlastníci zastavitelných
ploch Z1, Z2, Z33 a Z47 v tomto období zůstali pasivní a nárok na náhradu za provedenou
změnu v území následně vydanou Změnou č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice podle § 102 stavebního
zákona nevzniká. Od nabytí účinnosti platného územního plánu Vrchotovy Janovice uplynula
lhůta téměř dvojnásobná.
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-

V rámci projednávání návrhu Změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice ve veřejném projednání nebyly
ze strany vlastníků proti vypuštění zastavitelných ploch uplatněny námitky.

Vypuštění zastavitelné plochy Z38 v k. ú Vrchotovy Janovice, sídlo Velká Lhota
-

Změnou č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice byla vypuštěna zastavitelná plocha Z38 s
funkčním využitím BV – plochy bydlení – v rodinných domech venkovské a byla navrácena do
nezastavěného území do plochy NZp – plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň –
maloplošná zeleň, louky, pastviny (TTP).

-

Zastavitelná plocha Z38 byla vypuštěny na základě rozhodnutí Zastupitelstva městyse Vrchotovy
Janovice o pořízení Změny č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice a o jejím obsahu ze dne 16.
10. 2017 usnesením č. 205/26/2017.

-

Zastavitelná plocha Z38 nebyla od nabytí účinnosti platného územního plánu Vrchotovy
Janovice (nabytí účinnosti ÚP 10. 11. 2011) vůbec využita a nebyla zde realizována žádná změna
v území.

-

Důvodem vypuštění zastavitelné plochy Z38 je její dlouhodobá nevyužitelnost a také snaha
obce podpořit reálný rozvoj území městyse. Redukce zastavitelných ploch změnou č. 1 nastoluje
stav odpovídající reálné potřebě rozvoje městyse a podporuje rozvoj funkcí volné krajiny.

-

Přiměřený rozvoj obytných ploch, který je kompenzován vypuštěním nepotřebných a
nevyužitých zastavitelných ploch v původním návrhu a který zabezpečí přírůstek počtu obyvatel
v městysu je pro městys přínosem, stejně tak rozšíření zemědělského areálu, který zvýší počet
pracovních příležitostí v daném území a podpoří rozvoj zemědělství a kultivace krajiny.

-

Hlavním záměrem změny územního plánu je podpořit reálný rozvoj území. Z tohoto důvodu
jsou do změny územního plánu zařazeny lokality, kde se předpokládá jejich využití v relativně
krátkém časovém horizontu. Naopak jsou vyňata zastavitelná území, kde vývoj v území od
nabytí účinnosti územního plánu k jejich využití nesměřuje.

-

Z žádného právního předpisu nevyplývá, že by pozemek určený k zastavění musel zůstat
pozemkem se stejným funkčním využitím trvale.

-

Pokud se územním plánem nebo jeho změnou stal pozemek zastavitelným, má vlastník či jeho
právní nástupce 5 let na to, aby získal územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující k uskutečnění jeho záměru. Počátek lhůty
začíná běžet dnem nabytí účinnosti ÚPD umožňující zastavění pozemku, v daném případě nabyl
platný územní plán Vrchotovy Janovice účinnosti dne 10. 11. 2011. Vlastníci zastavitelných
ploch Z12 a Z13 v tomto období zůstali pasivní a nárok na náhradu za provedenou změnu
v území následně vydanou Změnou č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice podle § 102 stavebního zákona
nevzniká. Od nabytí účinnosti platného územního plánu Vrchotovy Janovice uplynula lhůta
téměř dvojnásobná.
V rámci projednávání návrhu Změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice ve veřejném projednání nebyly
ze strany vlastníků proti vypuštění zastavitelných ploch uplatněny námitky.

-
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Vypuštění části zastavitelné plochy Z3 a zastavitelné plochy Z4 v k.ú. Manělovice, sídla Manělovice a
Libohošť.
-

Změnou č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice byla vypuštěna část zastavitelné plochy Z3 s
funkčním využitím BV – plochy bydlení – v rodinných domech venkovské a byla navrácena do
nezastavěného území do plochy NZp – plochy zemědělské – nízká a rozptýlená zeleň –
maloplošná zeleň, louky, pastviny (TTP). Dále byla vypuštěna zastavitelná plocha Z4 s funkčním
využitím RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru a byla navrácena do
nezastavěného území do plochy NZ – plochy zemědělské – orná půda.

-

Zastavitelná plocha Z4 (RN) a část zastavitelné plochy Z3 (BV) byly vypuštěny na základě
rozhodnutí Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice o pořízení Změny č. 1 územního plánu
Vrchotovy Janovice a o jejím obsahu ze dne 16. 10. 2017 usnesení č. 205/26/2017.

-

Zastavitelné plochy Z4 a část Z3 nebyly od nabytí účinnosti platného územního plánu Vrchotovy
Janovice (nabytí účinnosti ÚP 10. 11. 2011) vůbec využity a nebyly zde realizovány žádné změny
v území.

-

Důvodem vypuštění zastavitelné plochy Z4 a části plochy Z3 je jejich dlouhodobá nevyužitelnost
a také snaha obce podpořit reálný rozvoj území městyse. Redukce zastavitelných ploch změnou
č. 1 nastoluje stav odpovídající reálné potřebě rozvoje městyse a podporuje rozvoj funkcí volné
krajiny.

-

Přiměřený rozvoj obytných ploch, který je kompenzován vypuštěním nepotřebných a
nevyužitých zastavitelných ploch v původním návrhu a který zabezpečí přírůstek počtu obyvatel
v městysu je pro městys přínosem, stejně tak rozšíření zemědělského areálu, který zvýší počet
pracovních příležitostí v daném území a podpoří rozvoj zemědělství a kultivace krajiny.

-

Hlavním záměrem změny územního plánu je podpořit reálný rozvoj území. Z tohoto důvodu
jsou do změny územního plánu zařazeny lokality, kde se předpokládá jejich využití v relativně
krátkém časovém horizontu. Naopak jsou vyňata zastavitelná území, kde vývoj v území od
nabytí účinnosti územního plánu k jejich využití nesměřuje.

-

Z žádného právního předpisu nevyplývá, že by pozemek určený k zastavění musel zůstat
pozemkem se stejným funkčním využitím trvale.

-

Pokud se územním plánem nebo jeho změnou stal pozemek zastavitelným, má vlastník či jeho
právní nástupce 5 let na to, aby získal územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo
veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující k uskutečnění jeho záměru. Počátek lhůty
začíná běžet dnem nabytí účinnosti ÚPD umožňující zastavění pozemku, v daném případě nabyl
platný územní plán Vrchotovy Janovice účinnosti dne 10. 11. 2011. Vlastníci zastavitelných
ploch Z12 a Z13 v tomto období zůstali pasivní a nárok na náhradu za provedenou změnu
v území následně vydanou Změnou č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice podle § 102 stavebního zákona
nevzniká. Od nabytí účinnosti platného územního plánu Vrchotovy Janovice uplynula lhůta
téměř dvojnásobná.
V rámci projednávání návrhu Změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice ve veřejném projednání nebyly
ze strany vlastníků proti vypuštění zastavitelných ploch uplatněny námitky.

-
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C.11.6 Ochrana a rozvoj hodnot
Veškeré hodnoty území definované v územním plánu i specifikované v aktuálních ÚAP jsou
respektovány a navrženým řešením Změny č. 1 nejsou dotčeny.

C.11.7 Odůvodnění změn koncepce dopravní infrastruktury
Změnou č. 1 se nemění koncepce dopravní infrastruktury.
Změna č. 1 přichází pouze s jiným pojetím vymezení ploch pro lokalizaci dopravních staveb celostátního
významu, jakými jsou v řešeném území stavba dálnice D3 a přeložky silnice I. třídy I/18. Nově jsou pro
tyto dopravní stavby vymezeny koridory se stanovenými podmínkami využití, nikoliv přímo vymezené
zastavitelné plochy.

C.11.8 Odůvodnění koncepce technického vybavení a nakládání s odpady
V oblasti energetiky dochází k vymezení nového energetického koridoru dvojitého vedení ZVN 400kV
Hradec – Mírovka vč. souvisejících staveb.
Přes území obce Vrchotovy Janovice je v PÚR ČR vymezen koridor E18 pro vedení 400 kV, úsek Hradec –
Mírovka. Tento koridor zatím není zpřesněný v ZÚR Středočeského kraje, neboť záměry Aktualizace č. 1
PÚR ČR, v níž byl koridor E18 nově vymezen, jsou do ZÚR Středočeského kraje zapracovány až v právě
pořizované 3. aktualizaci ZÚR Středočeského kraje, která je momentálně ve fázi po společném jednání.
Změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice přesto koridor E18 z PÚR ČR do ÚP Vrchotovy Janovice zapracovává,
aby změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice byla v souladu s platnou PÚR ČR, stejně tak s návrhem ZÚR pro
společné jednání. Návrh ZÚR pro společné jednání zpřesňuje koridor (vymezený v PÚR pod ozn. E18)
pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Mírovka jako koridor E35. V rámci změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice
je pro ten účel vymezen na základě podkladů poskytnutých ČEPS, a.s., elektroenergetický koridor CNU –
T1. Koridor reaguje i na úpravy v místech kolize se zástavbou a krajinnými hodnotami – např. v prostoru
zemědělského areálu v Brašticích. Podmínky využití koridoru (v kap. 4.2.2 výrokové části) jsou
stanoveny přiměřeně k účelu, tzn. jen s nejnutnějším omezením pro stávající využití území a zároveň
pro zajištění ochrany hodnot a funkcí krajiny.
Koridor je vymezován rovněž jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit.
Koridor je v návrhu změny č.1 ÚP Vrchotovy Janovice vymezen jako prověřený nad plochami RZV
v základní šířce 300 m. Zohledňuje tak možné odchylky konkrétní trasy dvojitého vedení ZVN Hradec Mírovka od trasy stávajícího vedení ZVN 400 kV. Graficky je koridor zakreslen ve výkresu zobrazujících
celé řešené území obce, tzn. v hlavním výkresu, ve výkresu veřejně prospěšných staveb a v
koordinačním výkresu.
Z hlediska nároků na další složky technického vybavení nedochází k žádným koncepčním změnám.
Změnou č. 1 se nenavyšuje počet uvažovaných rodinných domů na zastavitelných plochách, nároky
všech měněných ploch jsou slučitelné s parametry příslušné infrastruktury.
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Koncepce nakládání s odpady se v zásadě nemění. Mění se ale poloha sběrného dvora městyse ze
severního okraje zástavby na plochu u železniční tratě na jihu území.

C.11.9 Odůvodnění koncepce občanského vybavení
Koncepce občanského vybavení se změnou č. 1 nemění. Nové plochy občanského vybavení nejsou
navrhovány. Plochy občanského vybavení vyznačené v plochách řešených změnou č. 1 představují
skutečné současné využití.

C.11.10

Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES

Základní koncepce ÚSES se změnou č.1 ÚP nemění. Prvky ÚSES byly uvedeny do souladu se závěry
Územní studie krajiny ORP Votice, aktuálními ÚAP ORP Votice a ZÚR Středočeského kraje. V podrobném
měřítku byly upřesněny v návaznosti na aktuální stav katastru nemovitostí a byly rovněž upřesněny na
základě aktuálního terénního průzkumu podle zjištěného skutečného rozsahu a stavu porostů,
charakteru biotopů a hranic zemědělských kultur.
Byly upraveny hranice regionálního biocentra RC 838 a doplněna trasa regionálního biokoridoru BK 296.
V návaznosti na aktuální vymezení regionálního biocentra RC 838 byl rozdělen navržený lokální
biokoridor BK 11 na části BK 11A a BK 11B. Byla upravena hranice lokálního biocentra BC 3A Kněžský
rybník. Byla upravena trasa lokálního biokoridoru BK 5. Návaznost na ÚSES ve správním území obce
Olbramovice byla zajištěna doplněním lokálního biokoridoru BK 10A. Návaznost na ÚSES ve správním území
města Bystřice byla zajištěna doplněním lokálního biokoridoru BK 27. Z důvodu propojení ÚSES na správním
území města Bystřice s ÚSES na území obce Olbramovice byl vymezen přes řešené území funkční lokální
biokoridor BK 28.

C.11.11

Odůvodnění změn vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních
úprav

V návaznosti na rušení zastavitelných ploch byly zrušeny i veřejně prospěšné stavby, které s nimi
výhradně souvisely, (viz články A.7 a A.8.). Jde o tyto stavby:
D02

VJ

komunikace pro plochy Z2 a Z3

T13

VJ

Nová dešťová kanalizace pro Z2

T14

VJ

Nová splašková kanalizace pro Z2

T15

VJ

Nová splašková kanalizace pro Z1

T16

VJ

Nová dešťová kanalizace pro Z14

T40

VJ

Nový vodovod pro Z2

T50

VJ

Nový plynovod pro Z1 a Z3

T51

VJ

Nový plynovod pro Z2

T60

VJ

Nová TS 1 x 630 kV vč. Napojení pro Z26 a Z28

T61

VJ

Nová přípojná větev VN 22 kV do TS 1x 630 kV (T60) pro Z26 a Z28

T64

VJ

Nová TS 1 x 630 kVA včetně napojení pro Z2
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T65

VJ

Nová přípojná větev VN 22 kV do TS 1 x 630 kVA (T64)

Zrušena byla i veřejně prospěšná stavba „Výstavba přivaděče pro pitnou vodu Benešov – Sedlčany“
s napojením Vrchotových Janovic, která byla v celém rozsahu realizována. Je zakreslena v koordinačním
výkrese jako stávající vodovodní řady.
Do veřejně prospěšných staveb je nově zařazen koridor technické infrastruktury CNU - T1 pro zdvojení
vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka.
Rovněž koridory dopravních staveb CNZ-D D3 pro stavbu dálnice D3 a související investice a CNZ-D I/18
pro přeložku silnice I/18 a související investice jsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb. A to místo
původního vymezení odpovídajících veřejně prospěšných staveb na zastavitelných plochách.

C.11.12

Návrh řešení požadavků obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva

V původním územním plánu není řešení požadavků obrany státu a civilní ochrany samostatně řešeno.
Z tohoto důvodu se část Odůvodnění doplňuje o následující popis koncepce civilní ochrany:
-

Vojenské stavby se v území nevyskytují.

Pro potřeby CO není nutno v rámci návrhu územního plánu vyčleňovat další speciální plochy
s jednoúčelovým využitím.
Místo pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: V současné době lze úkryt trvale
bydlícího obyvatelstva zabezpečit především domovními sklepy, případně sklepy veřejných budov, které
je možné upravit na jednoduchý domovní úkryt. Kapacitnější úkryty, které mohou sloužit
i návštěvníkům a zaměstnancům občanské vybavenosti i části obyvatelstva, je možné provizorně zřídit
ve sklepních suterénních částech budov: Úřadu městyse (MŠ, pošta) č.p. 2, Základní a mateřské školy
č.p. 95, Sokolovny č.p.94. Toto se týká pouze sídla Vrchotovy Janovice s největší koncentrací
obyvatelstva a občanské vybavenosti. V drobných připojených sídlech tato možnost není.
Místo pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování: budova Základní a mateřské školy č.p. 95,
Sokolovny č.p.94.
Místo pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: Budova úřadu městyse
č.p. 2, Sokolovna č.p.94.
Místo pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a
zastavitelná území obce: č. pozemku 692/7 a 692/3 u lomu, k. ú. Vrchotovy Janovice.
Místo nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií: Při rozsáhlejším
znehodnocení zdrojů místního vodovodu je možné dočasně využít místních zdrojů - domovních studní.
Při jejich kontaminaci bude nutné zajistit zásobování pitnou vodou cisternami. Pro zásobování
elektrickou energií není řešen náhradní zdroj. V případě ohrožení obec zajistí mobilní elektrocentrálu.
Zabezpečení požární vodou:
Ve Vrchotových Janovicích je požární voda zabezpečena z veřejného vodovodu. Na vodovodních
řadech budou při rekonstrukcích komunikací postupně doplňovány požární hydranty tak, aby
vzdálenost mezi nimi nebyla větší, než 120 m. 20% požárních hydrantů bude nadzemních umístěných
v zeleni u komunikací. V případě nedostatku vody v místním vodovodu je v dosahu několik vodních
nádrží využitelných jako zdroj požární vody: Musík, Kněžský rybník, Nový rybník, Zrcadlo.
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Velká Lhota: V územním plánu jsou stabilizované dvě malé vodní nádrže v zastavěném území
zřízené historicky mimo jiné funkce především jako zdroje požární vody. Pozemky č. 1778 a 1757/1.
Tyto nádrže budou řádně udržovány jako zdroje požární vody.
Mrvice: V sídle není vodní nádrž dostupná z veřejného prostoru, ani není reálné takovou
v zastavěném území nově zřídit. Nejrychlejší čerpání požární vody pro Mrvice je z Nového rybníka při
silnici do Vrchotových Janovic.
Šebáňovice: V územním plánu je stabilizována dvě malá vodní nádrže v zastavěném území
zřízená historicky mimo jiné funkce především jako zdroj požární vody. Pozemek č. 57. Tato nádrž bude
řádně udržována jako zdroj požární vody.
-

Sedlečko: Zdrojem požární vody je Velký sedlecký rybník.

-

Manělovice: Zdrojem požární vody je rybník Brdek na pozemku č. 463/1 a Libohošťský rybník.

-

Libohošť: Zdrojem požární vody je Libohošťský rybník.

-

Rudoltice: Zdrojem požární vody je Dolejší rybník na pozemku č. 147.

Změna č. 1 dodržuje výše uvedenou koncepci územního plánu a žádný z řešených záměrů
nepředstavuje nároky na vymezení nových zastavitelných ploch takového rozsahu a využití, které by
opodstatňovaly z toho vyplývající potřeby pro splnění požadavků vyhl. 380/2002 Sb., v platném znění (k
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva).

C.12 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice obsahuje následující záměry, které mají dopad na širší vztahy
v území:
Koridor CNU-T1 pro zdvojení vedení vysokého napětí ZVN 400 kV Hradec – Mírovka
Na území obce Vrchotovy Janovice je vymezen koridor pro dvojité vedení 400 kV, úsek Hradec – TR
Mírovka, jehož vymezení vychází z požadavku PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1 (2015). V rámci změny č.
1 je tento záměr vymezen jako koridor technické infrastruktury CNU-T1. Koordinace bude zajištěna v
rámci samostatné 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje, jejíž pořízení je ve fázi po společném jednání.
Na území obce Olbramovice je vymezení koridoru pro zdvojení vedení 400 kV Hradec – Mírovka vč.
souvisejících staveb řešeno změnou č. 2 ÚP Olbramovice, která je ve fázi po veřejném projednání. Na
území města Bystřice jsou v platném územnímu plánu pro zdvojení vedení 400 kV Hradec – Mírovka vč.
souvisejících staveb koridory K.TI.3, K.TI.4, K.TI.5, K.TI.6, K.TI.7 a K.TI.8. Koordinace je tedy zajištěna.
Vymezení koridoru na území obce Prosenická Lhota by mělo být řešeno v případné změně ÚP nebo při
tvorbě nového územního plánu.
Koridor CNZ – D D3 pro umístění dálnice D3
Změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice vymezuje pro umístění dálnice D3 koridor CNZ – D D3 v souladu se
Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a s ohledem na zpracovanou DÚR úseku dálnice D3
Václavice – Voračice (SUDOP Praha a.s., 12/2016). Koridor pro umístění dálnice D3 a souvisejících
staveb se vymezuje jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění. Na území obce Maršovice a
obce Vojkov je vymezen a územně chráněn koridor pro VPS dálnice D3. Koordinace je tedy zajištěna.

Strana 50 ze 77

Koridor CNZ – I/18
Změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice vymezuje koridor CNZ – D I/18 pro přeložku silnice I/18 v souladu se
Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a to ve dvou úsecích. Jednak od západního okraje
zástavby Vrchotových Janovic po křižovatku (MÚK) Voračice. Druhý úsek je na východním okraji
řešeného území, kam zasahuje konec plánovaného obchvatu Křešic. Koridor pro přeložku silnice I/18 a
související stavby se vymezuje jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění. Na území obce
Vojkov a obce Olbramovice (obchvat Křešic) je vymezen koridor pro přeložku silnice I/18. Koordinace je
tedy zajištěna.
ÚSES
Územní plán koordinuje návaznosti všech vymezovaných skladebných prvků ÚSES na lokální i regionální
úrovni přes hranice správního území městyse Vrchotovy Janovice. Skladebné části ÚSES regionální
úrovně jsou na území městyse Vrchotovy Janovice zpřesněny v souladu s platnými ZÚR Středočeského
kraje. Skladebné prvky ÚSES vytváří spolu s ostatními správními územími prostupný migrační systém.
Více viz kap. C.11.9 Odůvodnění návrhu úprav systému ÚSES.

C.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Středočeského kraje, nejsou změnou č.1
navrhovány.

C.14 Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
Pořízení regulačních plánů není stanoveno.

C.15 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Vyhodnocení je zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. a vyhláškou č. 271/2019 Sb. Rovněž
v souladu s metodickým doporučením Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany
horninového a půdního prostředí MŽP k vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský pudní fond v územním plánu ze srpna 2013.
Předpokládané odnětí ze ZPF vykazují následující plochy změn řešené změnou č. 1 ÚP:
VJ1 – Rozšíření zemědělského areálu
VJ2 – Pozemek pro výstavbu rodinného domu v zastavěném území, 0,19 ha – nevyhodnocuje se.
VJ3 a VJ4 – Obě tyto plochy na sebe navazují. Jsou navrženy pro výstavbu rodinných domů. Tvoří
zarovnání jižní hranice zastavěného území. Pro jejich polohu v úzkém pásu mezi silnicí I/18 a hranicí
zástavby i pro jejich tvar jsou obtížně zemědělsky obhospodařovatelné.
VJ5 - Pozemek pro výstavbu rodinného domu v zastavěném území, 0,12 ha – nevyhodnocuje se.
VJ7 – Plocha pro výrobu a služby navazující na plánovaný sběrný dvůr obce.
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VJ8 – Úzký pozemek mezi současnou zástavbou a silnicí I/18, nevhodný k obhospodařování. Navzžené
rozšíření místní komunikace a pás ochranné izolační zeleně.
VJ9 – Rozšíření stávající sportovní plochy v zastavěném území, 0,07 ha - nevyhodnocuje se.
RU2 – Plocha pro výstavbu jednoho rodinného domu mimo zastavěné území, 0,09 ha.
Předpokládaný zábor ZPF je dále řešen pro koridory dopravních staveb:
CNZ – D D3

- Dálnice D3 a související stavby

CNZ – D I/18

- Přeložka silnice I/18 a související stavby

Koridor technické infrastruktury:
CNU – T1

- Zdvojené vedení ZVN 400 kV Hradec - Mírovka

Tabulky vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch na zemědělský půdní fond:
Předpokládané odnětí ZPF:
Kat. území

Číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

Odněntí ZPF (ha)

Třída ochrany (ha)

TTP

Zahr.

orná

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

Vrchotovy
Janovice

VJ1

VZ

0

0

1,81

0,01

1,80

-

-

-

Ne

Vrchotovy
Janovice

VJ3-4

BI

0

0

0,59

0,59

-

-

-

-

Ne

Vrchotovy
Janovice

VJ7

VS

0

0

0,40

-

0,03

-

-

0,37

Ne

Vrchotovy
Janovice

VJ8

VP, ZO

0

0

0,35

-

0,30

-

0,05

-

Ne

Rudoltice u
V.J.

RU2

BV

0

0,09

0

-

-

0,09

-

-

Ne

Šebáňovice,

CNZ –
D D3

Dopr.

0,61

0

4,81

-

0,62

1,05

1,95

1,80

NE

Vrchotovy
Janovice

CNZ –
D D3

Dopr.

0

0

0,52

-

-

-

-

0,52

NE

Vrchotovy
Janovice

CNZ –
D I/18

Dopr.

0

0

14,22

11,35

-

2,87

-

-

NE

D3

D3

I/18
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Šebáňovice,
Vrchotovy
Janovice

CNU –
T1

TI

0,05

0

0,10

-

0,02

0,04

0,05

0,04

VVN

Ano
3%
Plochy
záboru

Manělovice
Rudoltice u
V.J.
Součet:

0,66

0,09

22,80

11,95

2,77

4,05

2,05

2,73

Změnou č. 1 se ruší některá zastavitelná území, která navrhuje platný územní plán před touto změnou.
Do této tabulky je zařazen i zábor ZPF pro stavbu Dálnice d3 a souvisejících staveb a přeložky silnice
I/18, jak byl vypočten v ÚP před změnou č.1. Pro tyto stavby jsou nově vymezeny koridory nad plochami
RZV a jsou po upřesnění odhadu záboru zařazeny do předchozí tabulky.
Předpokládané odnětí ZPF z původního z ÚP před změnou č. 1, které se realizovat nebude:
Kat. území

Číslo
lokali
ty

Způsob
využití
plochy

Rušený zábor ZPF (ha)

Třída ochrany (ha)

TTP

Zahr.

orná

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

Vrchotovy
Janovice

Z1

NZ

0

0

0,64

0,64

-

-

-

-

Ne

Vrchotovy
Janovice

K44

NZ

0

0

0,47

0,46

-

-

-

0,01

Ne

Vrchotovy
Janovice

Z2

NZ, ZS

0

0,52

2,13

2,61

-

-

-

0,04

Ne

Vrchotovy
Janovice

Z3

NZ

0

0,49

0,28

0,77

-

-

-

-

Ne

Vrchotovy
Janovice

Z12

ZS

0

0

0,13

-

-

-

0,13

-

Ne

Vrchotovy
Janovice

Z13

ZS

0

0,12

0

-

-

-

0,01

0,11

Ne

Vrchotovy
Janovice

Z38

NZp

0,62

0

0

-

-

-

-

0,62

Ne

Vrchotovy
Janovice

Z47

NZ

0

0

0,63

0,63

-

-

-

-

Ne

Manělovice

Z3

NZp

0,60

0

0

-

-

-

0,60

-

Ne

Manělovice

Z4

NZ

0

0

0,70

-

-

-

0,70

-

Ne

Šebáňovice

D3

Kom.

0,53

0

4,29

-

0,53

0,90

1,85

1,55

NE

Vrchotovy
Janovice

D3

Kom.

0

0

0,46

-

-

-

-

0,46

NE
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Vrchotovy
Janovice

I/18

Kom.

Součet:

0

0

12,80

10,24

-

2,56

-

-

1,75

1,13

22,53

15,35

0,53

3,46

3,29

2,79

NE

Celková bilance odnímaných a navracených ploch:
Změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice

Předpokládané odnětí ze ZPF
Rušený předpoklad odnětí ze ZPF

Třída ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

11,95

2,77

4,05

2,05

2,73

15,35

0,53

3,46

3,29

2,79

3,40

-2,24

-0,59

1,24

0,06

Celková bilance
Kladná hodnota představuje návrat původně
uvažovaného odnětí do ZPF.

Zábor PUPFL
V souvislosti s výstavbou dálnice D3 a souvisejících staveb se předpokládá zábor lesních pozemků
o výměře 0,45 ha v kat. území Šebáňovice (p.č. 237/1, 243/6) a 0,01 ha v kat. území Vrchotovy Janovice
(p.č. 270). Odhad záboru PUPFL v koridoru CNZ – D D3 byl proveden s využitím dokumentace k DÚŘ,
Sudop 2016.

Závěr:
Pro potřeby rozvoje městyse a dopravních staveb nadmístnístního významu je potřeba odejmout i
plochy na zemědělských půdách zahrnutých do třídy ochrany I a II.
Čistě pro potřeby městyse jde o plochy VJ1, VJ3-4, VJ7 a VJ8.
U plochy VJ1, která představuje největší odnětí na ploše třídy ochrany II, jde o rozšíření současného
funkčního areálu zemědělské výroby. Zkapacitnění zemědělského areálu je pro hospodaření v území
nezbytné. Zejména posílení živočišné výroby podpoří vnos organických statkových hnojiv do půdy, který
je v této oblasti mimořádně přínosný pro celkové zůrodnění půd a zachování jejich struktury. Rozšíření
zemědělského areálu není možné realizovat v jiném místě na méně kvalitních půdách.
Další uvedené plochy jsou popsány v úvodu této kapitoly.
Celková bilance potřeby odnětí ZPF a rušené potřeby odnětí na plochách, kde se ruší zastavitelné plochy
a navrací se do zemědělské krajiny, je příznivá.
Ve třídě ochrany I se proti stavu před změnou č. 1 ÚP navrací 3,40 ha.
Ve třídě ochrany II vzniká nárůst o 2,24 ha.
Vliv na celkovou bilanci záborů ZPF má i fakt, že po upřesnění potřeb záboru pro dálnici D3 a související
stavby a přeložku silnice I/18 vychází vyšší, ale reálný zábor ZPF, než předpokládal územní plán před
změnou č. 1.
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C.16 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
Námitky k návrhu změny č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice dle § 55b odst. 2 uplatněné
k veřejnému projednání, které se konalo 12. 3. 2020.

Námitka č. 1
Podatel: Vacek agro s.r.o., Vrchotovy Janovice 35, 257 53 Vrchotovy Janovice

Text námitky:

Návrh rozhodnutí o námitce:
 Námitce se vyhovuje částečně
Napříč správním územím městyse je vymezen koridor technické infrastruktury CNU - T1 pro realizaci
dvojitého vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka. Koridor je vymezen jako prověřený nad plochami RZV v
základní šířce 300 m. Zohledňuje tak možné odchylky konkrétní trasy dvojitého vedení ZVN Hradec –
Mírovka od trasy stávajícího vedení ZVN 400 kV.
Koridor CNU – T1 vymezený ve změně č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice je zpřesněním koridoru E18 pro
vedení 400 kV, úsek Hradec – Mírovka vymezeného v Politice územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR“),
konkrétně v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR schválené vládou ČR v dubnu roku 2015. Tento koridor zatím není
zpřesněný v ZÚR Středočeského kraje, neboť záměry Aktualizace č. 1 PÚR ČR, v níž byl koridor E18 nově
vymezen, jsou do ZÚR Středočeského kraje zapracovávány až v právě nyní pořizované 3. aktualizaci ZÚR
Středočeského kraje, která je momentálně ve fázi po společném jednání.
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Změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice koridor E18 z PÚR ČR do ÚP Vrchotovy Janovice zapracovává, aby
změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice byla v souladu s platnou PÚR ČR. V rámci změny č. 1 ÚP Vrchotovy
Janovice je pro tento účel vymezen na základě podkladů poskytnutých od ČEPS, a.s., koridor technické
infrastruktury CNU – T1 jako veřejně prospěšná stavba.
Koridorem elektroenergetiky E18 pro dvojité vedení 400 kV, který je vymezen v Politice územního
rozvoje (dále jen „PÚR“) mají být spojena místa Hradec – Výškov, Hradec–Řeporyje a Hradec–Mírovka a
plochy pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Hradec, Výškov, Řeporyje a Mírovka. Jedná se o
rozvojový záměr republikového významu, který má zajistit transport výkonu z výrobních oblastí do
oblastí spotřeby ve směru západ-východ a zajištění zvýšení spolehlivosti tranzitní schopnosti přenosové
soustavy. Záměr je veřejně prospěšnou stavbou. Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR závazná pro
pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování
v území. Z toho vyplývá, že i změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice musí být s PÚR v souladu.
Dále je potřeba uvést, že daný záměr elektroenergetického koridoru je součástí návrhu 3. Aktualizace
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. Aktualizace Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území, kde je označen jako E35. Návrh 3. Aktualizace
ZÚR tedy zpřesňuje koridor (vymezený v PÚR pod ozn. E18) pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Mírovka
jako koridor E35. I přesto, že 3. Aktualizace ZÚR není zatím závazná, neboť se nachází ve fázi po
společném jednání, je nutné zajistit ochranu pro budoucí umístění tohoto záměru a zajistit tak
návaznost na sousední územně plánovací dokumentace.
Pokud vlastník pozemku parc.č. 124/13 a parc.č. st. 328 v k.ú. Vrchotovy Janovice nesouhlasí
s vymezeným koridorem, mohl dle ustanovení § 37 odst. 3 stavebního zákona uplatnit připomínku
k návrhu ZÚR pro společné jednání.
Vymezení koridoru vedení CNU – T1 v návrhu změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice jako VPS s možností
vyvlastnění vyplývá také z aktuálních územně analytických podkladů ORP Votice. Dle § 26 stavebního
zákona územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot,
omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo
stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen
"limity využití území"), záměrů na provedení změn v území. Poskytovatelem údajů do územně
analytických podkladů je mimo jiné správce této technické infrastruktury (dvojité vedení 400kV HradecMírovka) společnost ČEPS a.s., která poskytla pořizovateli data o výše uvedeném záměru. V souladu s §
28 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě
nových údajů a data od vlastníka této technické infrastruktury zapracoval do databáze ÚAP ORP Votice.
Dále je nutno uvést, že při zpracování změny územního plánu se územní plán uvádí do souladu s
aktuálními územně analytickými podklady a do souladu s nadřazenými územně plánovacími
dokumentacemi.
Oprávněný investor ČEPS a.s., poskytnul pořizovateli podklady, ze kterých vyplývá, že tento rozvojový
záměr pro dvojité vedení 400kV Hradec-Mírovka bude realizován v trase stávajícího jednoduchého
vedení 400kV. Koridor elektroenergetiky CNU – T1 je v návrhu změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice
vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, neboť je
potřeba naplnit účel zajištění územní ochrany pro veřejně prospěšnou stavbu dvojitého vedení 400kV. U
tohoto záměru již není potřeba prověřovat územní uspořádání, protože vyplývá ze samotné podstaty
rozvojového záměru, který bude realizován v trase stávajícího jednoduchého vedení 400kV. Dále je také
nutné dodržet návaznost na vydaný ÚP Bystřice a změnu č. 2 ÚP Olbramovice, kde je návrhový koridor
pro veřejně prospěšnou stavbu dvojitého vedení 400kV Hradec-Mírovka také vymezen.
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Dále je potřeba uvést, že tento vymezený koridor neblokuje rozvoj na níže uvedených pozemcích, neboť
i v textové části návrhu změny č. 1. ÚP Vrchotovy Janovice jsou uvedeny následující podmínky pro
rozhodování v předmětném koridoru:
- koridor je vymezen jako překryvná vrstva s podmínkami využití, které mají přednost před podmínkami
využití ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
- do doby realizace zdvojení vedení ZVN 400 kV Hradec - Mírovka je v koridoru nepřípustné provádět
stavby a činnosti, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci
předmětné technické infrastruktury (včetně staveb souvisejících).
Pokud bude kdokoliv chtít realizovat něco v koridoru a nebude to stavba a činnosti, které by
znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci zdvojeného vedení 400kV, pak je
taková činnost a stavba přípustná.
Po domluvě s oprávněným investorem (společnost ČEPS a.s.) lze daný koridor lokálně v požadovaných
místech zpřesnit. Koridor bude v požadovaných místech (pozemek parc.č. 124/13 a pozemek parc.č. st.
328 v k.ú Vrchotovy Janovice) zpřesněn a severně od osy stávajícího vedení bude zachováno min. 50 m
široký koridor a deformace bude provedena zhruba po odvodu zastavěného území.
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Námitka č. 2
Podatel: Oprávněný investor - Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Text námitky:
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Návrh rozhodnutí o námitce:
 Námitce se vyhovuje
1) Vyhovuje se. V grafické části změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice bude pro dálnici D3 vymezen
koridor minimálně v šíři 300 m s osou dle DÚR a v souladu se ZÚR SČK. Lze souhlasit s tím, že
údaje uvedené ve stávajícím územním plánu již ne zcela odpovídají skutečnostem a platné
legislativě. Koridor pro dálnici D3 bude vymezen dle metodického doporučení MMR „Vymezení
koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu“ jako koridor prověřený.
Prověřený koridor je koridor, jehož vedení je proveřeno podrobnější dokumentací. V případě
dálnice D3 je v úseku Václavice – Voračice zpracována DÚR (SUDOP Praha a.s. 12/2016), která
byla pořizovateli poskytnuta opravněným investorem ŘSD. Koridor pro dálnici D3 bude vymezen
jako koridor průhledný. Pod průhledným koridorem jsou vymezeny plochy s rozdílným
způsobem využití (a je viditelný i mapový podklad). Regulace koridoru uvedená v textové části
změny č.1 (kapitola č. 4.1.2 - silniční doprava) ÚP stanovuje vzájemný vztah regulace pro
koridor a pro části ploch s rozdílným způsobem využití, nad kterými je koridor vymezen, aby po
započetí užívání dokončené stavby, pro kterou je koridor vymezen, nemusela proběhnout
změna ÚP. V souladu s metodickým doporučením MMR „Vymezení koridorů veřejné dopravní a
technické infrastruktury v územním plánu“ budou v textové části výroku a odůvodnění změny č.
1 ÚP Vrchotovy Janovice uvedeny náležitosti vyplývající z kapitoly „3.2. – Vymezení koridoru
v textové části ÚP“ tohoto metodického doporučení. Důvodem vymezení koridoru v ÚPD, je
potřeba chránit území pro budoucí lokalizaci záměru dálnice D3. V ZÚR SČK je dálnice D3
uvedena jako VPS D005. Dle ustanovení § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou zásady územního
rozvoje závazné pro pořizování a vydávaní územních plánů, a tudíž i změna č. 1 ÚP Vrchotovy
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Janovice musí být se ZÚR SČK v souladu. Vzhledem k výše uvedenému bude koridor pro dálnici
D3 vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit a bude vymezen v souladu s platnou legislativou a aktuálními podklady.
2) Vyhovuje se. V textové části, v kapitole „4.1. – dopravní infrastruktura“ budou aktualizovány
údaje o záměru dálnice D3 a vymezení koridoru pro záměr v souladu se ZÚR SČK.
3) Vyhovuje se. V textové části, v kapitole „7.1.1. – Veřejně prospěšné stavby pro dopravu“ bude
uvedena dálnice D3 včetně včetně všech vyvolaných a souvisejících staveb. Pro VPS dálnice D3
bude stanoven koridor alespoň 300 m. Výčet pozemků určených k vymezení koridoru nebude
pro dálnici D3 uveden a zároveň bude vypuštěna informace o předkupním právu.
4) Vyhovuje se. V grafické části změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice budou pro přeložku silnice I/18
vymezeny koridory minimálně v šíři 100 m a v souladu se ZÚR SČK. Lze souhlasit s tím, že údaje
uvedené ve stávajícím územním plánu již ne zcela odpovídají skutečnostem a platné legislativě.
Koridory pro přeložku silnice I/18 budou vymezeny dle metodického doporučení MMR
„Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu“ jako
koridory průhledné. Pod průhlednými koridory přeložky I/18 jsou vymezeny plochy s rozdílným
způsobem využití (a je viditelný i mapový podklad). Regulace koridorů uvedená v textové části
změny č.1 (kapitola č. 4.1.2 – silniční doprava) ÚP stanovuje vzájemný vztah regulace pro
koridory a pro části ploch s rozdílným způsobem využití, nad kterými je koridor vymezen, aby po
započetí užívání dokončené stavby, pro kterou je koridor vymezen, nemusela proběhnout
změna ÚP. V souladu s metodickým doporučením MMR „Vymezení koridorů veřejné dopravní a
technické infrastruktury v územním plánu“ budou v textové části výroku a odůvodnění změny č.
1 ÚP Vrchotovy Janovice uvedeny náležitosti vyplývající z kapitoly „3.2. – Vymezení koridoru v
textové části ÚP“ tohoto metodického doporučení. Důvodem vymezení koridoru v ÚPD, je
potřeba chránit území pro budoucí lokalizaci záměru přeložky silnice I/18. V ZÚR SČK jsou
přeložky silnice I/18 uvedeny jako VPS D037 – silnice I/18: Voračice, přeložka a VPS D038 –
silnice II/18: úsek Křešice – Veselka. Dle ustanovení § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou zásady
územního rozvoje závazné pro pořizování a vydávaní územních plánů, a tudíž i změna č. 1 ÚP
Vrchotovy Janovice musí být se ZÚR SČK v souladu. Vzhledem k výše uvedenému budou
koridory pro přeložky silnice I/18 vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit a budou vymezeny v souladu s platnou legislativou a
aktuálními podklady.
5) Vyhovuje se. V textové části, v kapitole „4.1. – dopravní infrastruktura“ budou aktualizovány
údaje o vymezení koridorů pro přeložky silnice I/18 v souladu se ZÚR SČK.
6) Vyhovuje se. V textové části, v kapitole „7.1.1. – Veřejně prospěšné stavby pro dopravu“ budou
uvedeny přeložky silnice I/18 včetně včetně všech vyvolaných a souvisejících staveb. Pro VPS
přeložek silnice I/18 bude stanoven koridor alespoň 100 m. Výčet pozemků určených k
vymezení koridorů pro přeložku silnice I/18 nebude uveden a zároveň bude vypuštěna
informace o předkupním právu.
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Námitka č. 3
Podatel: Novák Marek, 28. října 178, 26401 Sedlčany
Text námitky:
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Návrh rozhodnutí o námitce:
 Námitce se vyhovuje
Vlastník pozemku parc.č. 216/16 v k.ú. Šebáňovice, obec Vrchotovy Janovice požaduje tento pozemek
zachovat v zastavitelné ploše Z3 s využitím BV-PLOCHY BYDLENÍ - v rodinných domech – venkovské.
Jako důvody uvádí, že na pozemku parc.č. 216/16 v k.ú. Šebáňovice plánuje výstavbu rodinného domu a
zároveň, že od městyse Vrchotovy Janovice již zakoupil pozemek parc.č. 216/15 v k.ú. Šebáňovice
k realizaci příjezdové komunikace k této zastavitelné ploše Z3.
Zastavitelná plocha Z3, na které se nachází pozemek parc.č. 216/16 v k.ú. Šebáňovice, byla v návrhu
změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice pro veřejné projednání vypuštěna a navrácena do nezastavěného
území do plochy NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – orná půda. Důvodem navrácení zastavitelné plochy Z3
k zemědělskému využití byla především její dlouhodobá nevyužitelnost a také snaha umožnit vymezení
jiných zastavitelných ploch na území městyse, na kterých je zájem o výstavbu.
Námitce lze vyhovět. Změna č. 1 nově vymezuje 1,39 ha nových zastavitelných ploch pro bydlení. Dále
vymezuje 1,81 ha pro zemědělskou výrobu a 0,76 ha pro potřeby městyse – plocha pro sběrný dvůr.
Celkem se vymezuje 3,96 ha zastavitelných ploch. Současně změna č. 1 vrací některé původně navržené
zastavitelné plochy do ploch nezastavitelných, většinou zemědělských, soukromé a vyhrazené zeleně,
nebo přírodních. Celkem se vrací do nezastavěného území 6,89 ha původně zastavitelných ploch. Z toho
0,77 ha plochy pro výrobu a skladování, 0,64 ha plochy pro nakládání s odpady (původní plocha pro
sběrný dvůr městyse), 4,78 ha ploch pro bydlení a 0,70 ha ploch pro sport a rekreaci. Celková bilance
rozvojových ploch dotčených změnou č. 1 je záporná o 2,93 ha. Celkově se navrací 3,40 ha velmi
kvalitních půd I. třídy ochrany ZPF do zemědělské krajiny, více viz. kap. C.15 Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa.
Vzhledem k rozsahu zastavitelné plochy Z3 - BV – plochy bydlení - v rodinných domech venkovské (0,46
ha), která bude ponechána, bude celková bilance ploch navrácených k zemědělskému využití a ploch
nově vymezených na zemědělské půdě stále příznivá. Pozemek parc.č. 216/16 v k.ú. Šebáňovice se
navíc nachází ve IV. a V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu, jde tedy o podprůměrně
produkční půdy s omezenou ochranou.
Dalším důvodem vyhovění je, že zastavitelná plocha Z3 v Šebáňovicích navazuje na zastavěné území,
neohrožuje veřejné zájmy v území, nezatíží veřejnou infrastrukturu obce, neztíží podmínky dostupnosti
veřejné infrastruktury ani její hospodárné využití.
Dále je třeba uvést, že od rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny č. 1 ÚP došlo ke změnám
v území a k zakoupení pozemku parc.č. 216/15 v k.ú. Šebáňovice na kterém se již realizuje příjezdová
komunikace k zastavitelné ploše Z3. Námitce se vyhovuje a zastavitelné plocha Z3 v Šebáňovicích bude
ponechána v rozsahu v jakém je vymezena v platném územním plánu Vrchotovy Janovice.
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C.17 Vyhodnocení připomínek a stanovisek
C.17.1 Vyhodnocení stanovisek k návrhu změny územního plánu po veřejném projednání
Vyhodnocení koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje
Požadavek

Vyhodnocení

Odb. živ. prostř. a zemědělství - Stanovisko dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přír. a kraj.

Bez požadavku na
řešení.

Odbor živ. prostředí a zemědělství - Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Bez požadavku na
řešení.
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Odbor živ. prostředí a zemědělství - Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
Bez požadavku na
řešení. K uplatnění
stanoviska k
navrženému záboru
PUPFL pro lokalitu
RU3 a lokalitu RU4 je
příslušný orgán státní
správy lesů Městského
úřadu Votice dle
ustanovení § 48 odst.
2 písm. b) lesního
zákona.

Bez požadavku na
řešení.

Odbor dopravy

Bez požadavku na
řešení.

Odbor kultury a památkové péče

Bez požadavku na
řešení.
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Vyhodnocení stanovisek ostatních dotčených orgánů a vyjádření dalších organizací
Název
DO/organizace
Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

Požadavek

Vyhodnocení

Bere se na vědomí,
požadované bude
do koordinačního
výkresu doplněno,
resp. opraveno.

Ministerstvo
obrany, sekce
nakládání
s majetkem

Bez požadavku na
řešení.

GasNet, s.r.o.

Uvedené požadavky
návrh změny ÚP
obsahuje.
(přílohou stanoviska je
situace se zákresem
plynárenských zařízení
ve správě spol. GasNet,
s.r.o.)
Bez dalších konkrétních
požadavků na řešení.
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NET4GAS, s.
r.o.

Bez požadavku na
řešení.

MěÚ Votice,
Oddělení
územního
plánování a
ŽP a
památkové
péče

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Bez připomínek

Bez požadavku na řešení.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Bez připomínek

Bez požadavku na řešení.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
Bez připomínek

Bez požadavku na řešení.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Bez připomínek

Bez požadavku na řešení.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Vyhodnocení viz níže

Vyhodnocení viz níže.

Zákon č. 201/2012 S., o ochraně ovzduší, v platném znění
Bez připomínek

Bez požadavku na řešení.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
Vyhovuje se, lokalita RU1
(Z10) bude vypuštěna.
RU3) Vyhovuje se.
Lokalita RU3 navržená
jako plocha dopravní
infrastruktury – účelové
komunikace bude
vypuštěna. V plochách NL
a NP jsou dle stávajícího
územního plánu účelové
komunikace přípustné.
RU4) Vyhovuje se.
Lokalita RU4 bude
vypuštěna.
VJ7-Z57. Pro lokalitu VJ7
bude doplněna podmínka
neumisťovat nové stavby
v ochranném pásu lesa.
(vzdálenost 50 metrů od
kraje lesa).
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Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
Bez připomínek

Bez požadavku na řešení.

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
Bez připomínek

Bez požadavku na řešení.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
Bez připomínek

MěÚ Votice,
Oddělení
územního
plánování a
ŽP a
památkové
péče

Bez požadavku na řešení.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Bez požadavku na
řešení. Urbanisticky
hodnotné soubory
zástavby (Rudoltice a
stará zástavba ve
Vrchotových
Janovicích) jsou
zakresleny
v koordinačním
výkrese stávajího ÚP
tak změny č. 1 ÚP.
V platném ÚP i změně
č. 1 jsou ve
v koordinačním
výkrese vyznačeny
všechny nemovité
kulturní památky obce
Vrchotovy Janovice.

Ministerstvo
dopravy

Z hlediska letecké,
vodní a drážní dopravy
bez požadavku na
řešení.
Ad. 1) Vyhovuje se.
V grafické části ÚP
bude pro dálnici D3
vymezen koridor
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minimálně v šíři 300 m
s osou dle DÚR a
v souladu se ZÚR SČK.
Ad. 2) Vyhovuje se. V
textové části změny
ÚP, v kapitole „4.1. –
Dopravní
infrastruktura“ budou
aktualizovány údaje o
záměru dálnice D3 a
vymezení koridoru pro
záměr v souladu se
ZÚR SČK.
Ad. 3) Vyhovuje se.
V textové části,
v kapitole „7.1.1. –
Veřejně prospěšné
stavby pro dopravu“
bude uvedena dálnice
D3 včetně včetně
všech vyvolaných a
souvisejících staveb.
Pro VPS dálnice D3
bude stanoven koridor
alespoň 300 m.
Ad. 4) Vyhovuje se.
V grafické části ÚP
bude pro přeložku
silnice I/18 vymezen
koridor v minimální šíři
100 m v souladu se
ZÚR SČK.
Ad. 5) Vyhovuje se. V
textové části v kapitole
„4.1. – Dopravní
infrastruktura“ budou
aktualizovány údaje o
vymezení koridoru
v souladu se ZÚR SČK.
Ad. 6) Vyhovuje se.
V textové části,
v kapitole „7.1.1. –
Veřejně prospěšné
stavby pro dopravu“
bude uvedena
přeložka silnice I/18
včetně včetně všech
vyvolaných a
souvisejících staveb.
Pro VPS přeložky
silnice I/18 bude
stanoven koridor
alespoň 100 m.

Povodí Vltavy
Bez požadavků na
řešení
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Ministerstvo
vnitra

Bez požadavku na
řešení.

Společnost ČEPS, a.s.
jako oprávněný
investor uplatnila
pouze požadavek.

ČEPS, a.s.

Bere se na vědomí,
požadované bude v
textové části
upraveno.

Bere se na vědomí,
požadované bude v
textové části
doplněno.

KHS

Pozn.: V předchozí tabulce jsou vyhodnocena rovněž stanoviska / vyjádření uplatněná subjekty v
pozici oprávněného investora. Pokud by z nich vyplývaly konkrétní požadavky, pořizovatel by byl nucen
o nich zpracovat rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že obsažené požadavky mají formální charakter a
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nevztahují se ke konkrétnímu řešení změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice, je u nich uvedeno pouze
vyhodnocení (GasNet, s.r.o., Povodí Vltavy, ČEPS, a.s.).

Vyhodnocení stanoviska MěÚ Votice, Oddělení územního plánování a ŽP a památkové péče

Vyhodnocení
Pro plochu VJ1- Z53 byly doplněny regulativy, které zajistí, že výstavbou nedojde k negativnímu zásahu
do krajinného rázu.
Byly doplněny následující regulativy:
 pro plochu se stanovuje podmínka, že max. výška staveb nebude převyšovat průměrnou
výškovou hladinu stávajících staveb v areálu (mimo technologická zařízení, jako jsou komíny,
telekomunikační věže).
 maximální intenzita využití pozemků – 50%
 minimální koeficient zeleně – 20% po obvodě areálu, v ploše uplatnit zejména vzrostlé dřeviny
 nové stavební objekty je nutné umísťovat s ohledem na konfiguraci terénu tak, aby nevytvořili
nežádoucí stavební dominantu
 nova zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s
charakterem a strukturou stávající zástavby
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Vyhodnocení
Pro plochu VJ 7 - Z57 byly doplněny regulativy, které zajistí, že výstavbou nedojde k negativnímu zásahu
do krajinného rázu.
Byly doplněny následující regulativy:
 max. výška 8 m
 maximální intenzita využití pozemků – 50%
 minimální koeficient zeleně – 20 % po obvodě areálu, v ploše uplatnit zejména vzrostlé dřeviny
 nové stavební objekty je nutné umísťovat s ohledem na konfiguraci terénu tak, aby nevytvořili
nežádoucí stavební dominantu
 nova zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s
charakterem a strukturou stávající zástavby
Lze je potřeba říct, že městys ani nepředpokládá umístění jakkýkoliv staveb, jde pouze o plochu určenou
pro plánovaný sběrný dvůr. Na základě stanoviska příslušného orgánu státní správy lesů Městského
úřadu Votice bude pro tuto lokalitu doplněna podmínka neumisťovat nové stavby v ochranném pásu
lesa (vzdálenost 50 m od kraje lesa).

Vyhodnocení
Vyhovuje se. Plocha RU1-Z10 bude vypuštěna.
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Vyhodnocení
V textové části, v kapitole 6.2 - Stanovená intenzita využití pozemků v zastavěném území a
zastavitelných plochách, návrhu změny č.1 ÚP Vrchotovy Janovice pro veřejné projednání je pro plochu
RU2 – Z11 stanovena podlažnost (1 + P), max. výška zástavby 12 m a take zastavěnost. Dále bylo
doplněno, že nová zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s
charakterem a strukturou stávající zástavby.

Vyhodnocení
Vyhovuje se. Rozsah lokality SE1 bude zmenšen. Do plochy BV-PLOCHY BYDLENÍ - v rodinných domech –
venkovské budou zahrnuty jen již stávající stavby a zpevněné plochy na jihu a západě lokality,
severovýchodní část okolo vodní plochy bude z lokality vypuštěna a bude ponechána ve stávajícím
využití dle stávajícího ÚP.

Vyhodnocení
Vyhovuje se, územní system ekologické stability, konkrétně lokální biocentrum BC – 3A Kněžský rybník
bude upraven. Na pozemku parc.č. st. 456/2 v k.ú. Vrchotovy Janovice je umístěna stavba „Technické
zázemí pro rybník“. Na tuto stavbu však již bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby
(6881/2020/VÝST-Ho). ÚSES bude uveden do souladu s ÚAP ORP Votice a bude ponecháno jeho
původní vymezení v platném ÚP. Dále bude prověřena návaznost prvků ÚSES na území sousedních obcí
zpracovatelem změny ÚP, k tomu bude využita ÚS Krajiny, která problémová místa v návaznosti ÚSES
na území sousedních obcí již analyzovala.
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Vyhodnocení
1) Červené označení v kapitole 6.2. textové části změny ÚP, SE BV 10 a 13 je grafickou chybou.
Bude opraveno. Zastavitelné plochy lochy Z10 a Z13 v Šebáňovicích jsou součástí stávajího
platného územního plánu a nejsou předmětem změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice.
2) V kapitole 6.2. textové části změny ÚP došlo ke zrušení některých regulativů zástavby (zejména
tvar střech a staveb). K uvedému zrušení došlo na základě ustanovení § 43 odst. 3 stavebního
zákona, které uvádí, že územní plan ani vyhodnocení vlivů na ŽP nesmí obsahovat podrobnosti
náležící svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Náležitosti obsahu
reguláčního plánu jsou uvedeny v příloze č. 11 vyhlášky 500/2006 Sb. o ÚAP, ÚPD a evidence
ÚPČ. Vypuštěné bude nahrazeno obecným ustanovením, které zajistí zachování stávajícího
charakteru zástavby v sidle.
3) Vyhovuje se. Pro lokalitu BR1 platí výškové omezení 12 m, stejně tak jako na celém území obce
Vrchotovy Janovice. Jížní část plochy byla upravena a převedena do plochy ZS – plochy systému
sídelní zeleně – soukromá a vyhrazená. Dále byla do kapitoly 6.2. - STANOVENÁ INTENZITA
VYUŽITÍ POZEMKŮ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH doplněno, že nová
zástavba, přestavby stávající zástavby a případné dostavby musí být v souladu s charakterem a
strukturou stávající zástavby.
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Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje jako nadřízeného orgánu dle ust. §55 b
odst. 4 stavebního zákona
Pořizovatel zaslal upravený návrh změny územního plánu, uplatněná stanoviska, sdělení dotčených
orgánů a ostatní podání, námitky a připomínky krajskému úřadu jako nadřízenému správnímu orgánu
územního plánování pro obce k vydání stanoviska dle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona
opatřením č. j. 882/2021/ÚPŽP-MV ze dne 11. 1. 2021. Krajský úřad ve stanovisku ze dne 9. 2. 2021 pod
č.j. 015741/2021/KUSK konstatuje, že posoudil návrh změny územního plánu podle ustanovení § 55b
odst. 4 stavebního z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní
vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o změně územního plánu.
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K návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1
stavebního zákona byla uplatněna tato stanoviska:
Číslo

Dotčený orgán / č.j. / datum doručení
Obsah
ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Benešov/HSKL-665-2/2021-BN/23. 2. 2021

Způsob vypořádání

2.

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního
města Prahy a kraje Středočeského/SBS 06974/2021/OBÚ02/1/24. 2. 2021

Bez požadavků na úpravu
dokumentace.

3.

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava,
Grafická 36, 150 21 Praha 5/ PVL-17409/2021/240-Vo/5. 3. 2021

Bez požadavků na úpravu
dokumentace.

4.

Krajský úřad Středočeského kraje / 024487/2021/KÚSK/ 15. 3.
2021

1.

1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Ing. R. Müller, l. 369)
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Bez požadavků na úpravu
dokumentace.

Bez požadavků na úpravu
dokumentace.

Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (Ing. K. Orságová, l.
131)

Bez požadavků na úpravu
dokumentace.

Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Ing. K.
Orságová, l. 131)
Bez požadavků na úpravu
dokumentace.

Bez požadavků na úpravu
dokumentace.
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2. Odbor dopravy

Bez požadavků na úpravu
dokumentace.

3. Odbor kultury a památkové péče
Bez požadavků na úpravu
dokumentace.
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C.17.2 Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu dle § 55b odst. 2
stavebního zákona
Připomínky k návrhu změny č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice dle § 55b odst. 2 uplatněné
k veřejnému projednání, které se konalo 12. 3. 2020

Připomínka č. 1
Podatelka: Sdružení Miláčov, z.s., Vrchotovy Janovice 257 53
Text připomínky:
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Návrh vyhodnocení připomínky:
 Připomínce se vyhovuje částečně

Odůvodnění:
Nejprve je nutno uvést, že o pořízení změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice rozhodlo Zastupitelstvo městyse
Vrchotovy Janovice na základě žádostí občanů a vlastního podnětu na svém zasedání dne 16. 10. 2017
usnesením č. 205/26/2017. Dále zastupitelstvo městyse rozhodlo o zkráceném postupu pořízení změny
č. 1 územního plánu. Schválený obsah změny obsahoval pouze podněty občanů a městyse, které jsou
nyní zapracovány v návrhu změny č. 1 pro veřejné projednání. Obsahem změny nebyla úprava
požadavků uvedených v této připomínce. Dle ustanovení § 55 odst. 6 stavebního zákona se změna
územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny zpracovává, projednává a vydává v
rozsahu měněných částí. Při změně územního plánu se nesmí otevírat problémy, o kterých již jednou
bylo rozhodnuto, a nejsou předmětem změny.
Dle níže uvedených požadavků jde spíše o úpravu koncepce ÚP (urbanistické koncepce, koncepce
veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny). Úpravou by došlo ke změně koncepce stanovené
platným územním plánem. Měnit koncepci lze jen pořízením nového územního plánu nikoliv změnou
územního plánu zkráceným postupem. Pokud má obec zájem měnit koncepci platného územního plánu
musí zastupitelstvo rozhodnout o pořízení nového ÚP.

Vyhodnocení jednotlivých bodů připomínky:
1. Nevyhovuje se. Na základě námitky oprávněného investora ŘSD a nesouhlasného stanoviska
MD bude v grafické části změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice pro dálnici D3 vymezen koridor
minimálně v šíři 300 m s osou dle DÚR a v souladu se ZÚR SČK. Koridor pro dálnici D3 bude
vymezen dle metodického doporučení MMR „Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické
infrastruktury v územním plánu“ jako koridor prověřený. Prověřený koridor je koridor, jehož
vedení je prověřeno podrobnější dokumentací. V případě dálnice D3 je v úseku Václavice –
Voračice zpracována DÚR (SUDOP Praha a.s. 12/2016), která byla pořizovateli poskytnuta
oprávněným investorem ŘSD. Důvodem vymezení koridoru v ÚPD, je potřeba chránit území pro
budoucí lokalizaci záměru dálnice D3. V ZÚR SČK je dálnice D3 uvedena jako VPS D005. Dle
ustanovení § 36 odst. 5 stavebního zákona jsou zásady územního rozvoje závazné pro
pořizování a vydávaní územních plánů, a tudíž i změna č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice musí být se
ZÚR SČK v souladu. Vzhledem k výše uvedenému bude koridor pro dálnici D3 vymezen jako
veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a bude
vymezen v souladu s platnou legislativou a aktuálními podklady.
Požadavek na měření stávající zátěže a predikce hluku v případě existence dálnice D3 není
požadavkem, který může územní plán vyřešit. Posouzení hlukové zátěže bude předmětem
následujících správních řízení. Hluková zátěž je již řešena v projektové dokumentaci stavby
dálnice D3 (SUDOP Praha a.s. 12/2016). Obsah a účel územního plánu je uveden v ust. § 43
stavebního zákona.
Do kapitoly 6. 2. výrokové části územního plánu bylo doplněno v souladu se stanoviskem
krajské hygienické stanice že, u lokalit v blízkosti stávajících zdrojů hluku (komunikace, výrobní
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areály) je podmínkou výstavby splnění hygienických limitů hluku daných nařízením vlády č.
272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
2. Nevyhovuje se. Požadované není předmětem změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice. V kapitole
„4.2. – Technická infrastruktura“ je řešeno odkanalizování a také vodní toky a nádrže a dále
v kapitole „5 – Koncepce uspořádání krajiny…“. Koncepce zahrnuje podmínky pro ochranu
hodnotných ploch v nezastavěném území. Koncepce tudíž podmínkami využití území chrání
plochy významných krajinných prvků stanovených v zákoně. Vodní plochy a toky jsou plně
respektovány. Zemědělské meliorace jsou řešeny na straně 9 textové části stávajícího územního
plánu Vrchotovy Janovice. V koordinačním výkrese jsou zemědělské meliorace zakresleny. Další
informace ohledně tohoto tématu jsou uvedeny v odůvodnění stávajícího územního plánu
Vrchotovy Janovice.
3. Nevyhovuje se. Požadované není předmětem změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice. Vsakování je
řešeno na straně 20 stávajícího územní plánu Vrchotovy Janovice. Vsakování vody je dále
upraveno ve vyhlášce č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. V kapitole „5.4 –
vymezení ploch pro protierozní opatření“ stávajícího územního plánu je řešena eroze. Další
informace ohledně tohoto tématu jsou uvedeny v odůvodnění stávajícího územního plánu
Vrchotovy Janovice.
4. Nevyhovuje se. Požadované není předmětem změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice. Obsahem
změny ÚP není úprava režimu nezastavěného území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona a ani
úprava stanovené koncepce ÚP.
5. Nevyhovuje se. Prostupnost krajiny v souvislosti s umístěním dálnice je již ve stávajícím
územním plánu řešena. Prostupnost krajiny je řešena v kapitole „5.3 – Prostupnost krajiny“,
prostupnost krajiny v souvislosti s dálnicí D3 je řešena v kapitole „2.2.2 – Zachování urbanistické
struktury obce“, bod č. 9, dále v kapitole „4.1 – dopravní infrastruktura“ a dalších. Jak již bylo
uvedeno výše, pro dálnici D3 bude vymezen koridor. ZÚR SČK navrhují na základě doporučení
SEA prostorová či projektová specifická opatření, která se uplatní jako požadavky na využití
koridorů a úkoly pro územní plánování. V ZÚR SČK (článek 120) je pro koridor dálnice D3
stanoveno, že pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných
záporných vlivů na životní prostředí uplatňovat v navazujících procesech zpracování ÚPD a při
rozhodování v území o konkrétních záměrech dálnice D3 opatření uvedená v článku 120. Tato
opatření budou zapracována do návrhu změny územního plánu. Prostupnost území již také řeší
DÚR dálnice D3. (SUDOP Praha a.s. 12/2016).
6. Nevyhovuje se. Požadované není předmětem změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice. Při změně
územního plánu se neotevírají problémy, o kterých již jednou bylo rozhodnuto a nejsou
předmětem změny.
7. Nevyhovuje se. Do územního plánu není potřeba stanovovat časové horizonty využití. Stanovení
pořadí změn v území (etapizace) není ve stávajícím územním plánu navržena. Všechny navržené
plochy a veřejná infrastruktura jsou realizovatelné nezávisle na časovém horizontu, pouze se
závislostí na podmiňujících VPS.
8. Nevyhovuje se. Není předmětem změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice. Není důvodné přiřazovat
konkrétní projekty na podporu cestovního ruchu, rekreace atd. do územního plánu. Územní
plán má pouze vytvářet předpoklady pro realizaci konkrétních projektů. Pořizovatel ani nemá
konkrétní projekty k dispozici.
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9. Vyhovuje se. Územní systém ekologické stability, konkrétně lokální biocentrum BC – 3A Kněžský
rybník bude upraven. Na pozemku parc.č. st. 456/2 v k.ú. Vrchotovy Janovice je umístěna
stavba „Technické zázemí pro rybník“. Na tuto stavbu však již bylo vydáno rozhodnutí o
odstranění stavby (6881/2020/VÝST-Ho). ÚSES bude uveden do souladu s ÚAP ORP Votice a
bude ponecháno jeho původní vymezení v platném ÚP. Úprava ÚSES na pozemku parc. č. st.
456/2 v k.ú. Vrchotovy Janovice byla provedena i na základě uplatněného stanoviska orgánu
ochrany přírody a krajiny, MěÚ Votice, Oddělení územního plánování a ŽP a památkové péče.

D. Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu
a obsah grafické části odůvodnění změny územního plánu
Odůvodnění změny č. 1 obsahuje 50 stran.
Grafická část odůvodnění změny územního plánu obsahuje následující výkresy:
3. Koordinační výkres (výřezy zobrazující plochy řešené změnou) měř. 1:10 000
4. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a PUPFL (výřezy zobrazující plochy řešené změnou)
měř. 1:10 000
6. Výkres širších vztahů 1 : 50 000
Příloha č. 5 - Srovnávací text s vyznačením změn v textu návrhu územního plánu Vrchotovy Janovice

Poučení
Proti Změně č. 1 územního plánu Vrchotovy Janovice vydané formou opatření obecné povahy
nelze podat opravný prostředek - § 173 odst. 2 správního řádu.

………………………………..

…………………………….

Ing. Bohuslav Vacek

Marcela Čedíková

místostarosta

starostka

Datum nabytí účinnosti: ……………………………….

Strana 81 ze 77

