
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
Rekapitulace usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 15.08.2022 
 
Usnesení č. 201/20/2022 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto: 
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 -2024 
4. Rozpočtové opatření 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE – 12 – 6010176/1 - Libohošť 
6. Smlouva o zřízení věcného  břemene na poz. p.č. 951/3 v k.ú. Vrchotovy Janovice 
7. Změna č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice 
8. Různé 
9. Závěr 
 
Usnesení č. 202/20/2022 
Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 – 2024 dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení č. 203/20/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2022. 
 
Usnesení č. 204/20/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IE-12-6010176/1 Libohošť 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 205/20/2022 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení VB na pozemku p.č. 951/3 v k.ú. Šebáňovice 
dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 206/20/2022 
Zastupitelstvo městyse po projednání 

I. ruší své usnesení č. 200/19/2022 z 19. zastupitelstva, které se konalo 13.06.2022. 
II. rozhoduje 

a) v souladu s ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
že návrhy na pořízení změny územního plánu  

a. č. 1 
b. č. 4 
c. č. 5 
d. část č. 7 (vše mimo změny BI na poz. p.č. 1363/40 v k.ú Vrchotovy Janovice) 
e. č. 9 
f. část č. 12 (změna na poz. p.č. 301/2, části p.č. 313/2, 316, části p.č. 319 a 501/2 v k.ú 

Manělovice z plochy ZS na SV. Dále změna na části pozemku p.č. 313/1 v k.ú. 
Manělovice z plochy OS na RN1 s regulací pro maximálně 3 stavební objekty 
charakteru individuální rekreace. Dále změna na poz. p.č. 301/1 v k.ú. Manělovice 
z NZ na VZ s regulací mimo stavby zemědělské výroby. Dále zastupitelstvo požaduje, 
aby došlo ke změně na části pozemku parc. č. 301/1 v k.ú. Manělovice z OS na 
nezastavitelné území.) 

g. a č. 13 
uvedené v příloze č. 2 budou projednávány; 

b) v souladu s ust. §46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
že návrhy na pořízení změny územního plánu 



 

a. č. 2 
b. č. 3 
c. č. 6 
d. část č. 7 (změna BI na poz. p.č. 1363/40) 
e. č. 8 
f. č. 10 
g. č. 11 
h. a část č. 12 (změna na části poz. p.č. 301/1 v k.ú. Manělovice z NZ na RN2. Dále změna 

na části pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Manělovice z OS na RN3) 
uvedené v příloze č. 2 nebudou projednávány. 

III. stanovuje 
že určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 2 územního plánu Vrchotovy Janovice bude paní 
Marcela Čedíková, starostka městyse. 

IV. ukládá 
starostce městyse Vrchotovy Janovice informovat úřad územního plánování ORP Votice 
a jednotlivé navrhovatele o výsledku jednání zastupitelstva. 


