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Č.j.: ……………………………... Vrchotovy Janovice ……………………. 

 
 
 

ÚZEMNÍ PLÁN VRCHOTOVY JANOVICE 

Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, 

 
 
 

v y d á v á ú z e m n í p l á n V r c h o t o v y J a n o v i c e 

(včetně místní části Manělovice, Rudoltice, Šebáňovice) 
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1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Vymezení zastavěného území je provedeno ke dni 30.1.2010 a je upřesněno v grafické části 
- Hlavním výkrese - č. 2 

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 katastr Označení (popis) zjištěná výměra ha 

1 Vrchotovy Janovice Vrchotovy Janovice 768480 76,85 

2 Vrchotovy Janovice Lihovar 10867 1,09 

3 Vrchotovy Janovice U železniční stanice 20339 2,03 

4 Vrchotovy Janovice U č.p. 134, proti vodojemu 1870 0,19 

5 Vrchotovy Janovice Vodojem 1188 0,12 

6 Vrchotovy Janovice U č. ev. 1, Čichovka 8703 0,87 

7 Vrchotovy Janovice U č.p. 137, pod tratí 715 0,07 

8 Vrchotovy Janovice Velká Lhota 107473 10,75 

9 Vrchotovy Janovice Velká Lhota, pod Lhotkou, 2057/2 3461 0,35 

10 Vrchotovy Janovice U Zrcadla, č.p. 249, lesní školka 9340 0,93 

11 Vrchotovy Janovice Lom 4870 0,49 

12 Vrchotovy Janovice Zrcadelský mlýn 10343 1,03 

13 Vrchotovy Janovice Kamenný mlýn 4915 0,49 

14 Vrchotovy Janovice Braštice č.p. 14, (U Manělovic) 1955 0,20 

15 Vrchotovy Janovice Braštice, Braštický dvůr 20521 2,05 

16 Vrchotovy Janovice Braštice, U Balíčků 8042 0,80 

17 Vrchotovy Janovice Braštice, č.p. 5 5503 0,55 

18 Vrchotovy Janovice Braštiny 9903 0,99 

19 Vrchotovy Janovice Braštice č.p. 4 3549 0,35 

20 Vrchotovy Janovice Mrvice 91139 9,11 

21 Šebáňovice Šebáňovice 86430 8,64 

22 Šebáňovice Zemědělská stavba p.č. 74/1, 2. 3 203 0,02 

23 Šebáňovice Sedlečko - Nová Hospoda 4113 0,41 

24 Šebáňovice Sedlečko 25186 2,52 

25 Šebáňovice Sedlečko, č.p. 13, č.ev. 5 a č.ev. 6 5077 0,51 

26 Šebáňovice Sedlečko p.č. 105, zemědělská stavba 131 0,01 

27 Šebáňovice Sedlečko p.č. 80, č. ev. 4 464 0,05 

28 Šebáňovice Sedlečko p.č.81, č.ev.3 33 0,00 

29 Šebáňovice Sedlečko p.č.82, č.ev.2 440 0,04 

30 Šebáňovice Sedlečko p.č.83, č.ev. 1 387 0,04 

31 Rudoltice Rudoltice 87893 8,79 

32 Rudoltice Rudoltice, č.p. 30 1875 0,19 

33 Rudoltice Palouky č.p. 19 2093 0,21 

34 Rudoltice Balounka 6264 0,63 

35 Rudoltice Hůrecký mlýn - zbořeniště 842 0,08 
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36 Rudoltice Hráz a sádky hůreckého rybníka 3734 0,37 

37 Rudoltice Hůrka 21675 2,17 

38 Rudoltice Areál KB, část v k.ú. Rudoltice 809 0,08 

39 Rudoltice Zárybničí p.č. 57 a 270/1, č.ev. 36 457 0,05 

40 Manělovice Manělovice 39760 3,98 

41 Manělovice Na Stráni, č.ev. 2 487 0,05 

42 Manělovice Zárybničí 26937 2,69 

43 Manělovice Zárybničí - jžní část (k Rudolticům) 17687 1,77 

44 Manělovice Libohošť 24924 2,49 

45 Manělovice Areál KB, část v k.ú. Manělovice 19668 1,97 

Celkem: 1470745 147,07 

 

 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

  

 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. 

2.  

2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Rozvoj městyse Vrchotovy Janovice bude založen na těchto rozvojových potenciálech: 

1) podpora rozvoje bydlení a to přednostně v rámci zastavěných území (v nových 
budovách i v nástavbách či přestavbách stávajících) při respektování urbanistické 
struktury historické zástavby, která bude revitalizována, a dále v prolukách a zadních 
pozemcích v návaznosti na stávající zástavbu 

2) podpora rozvoje cest. ruchu a podnikání za účelem obnovení agroturistiky vycházející 
z přítomnosti statků ve volné krajině, dále poznávací turistiky v přírodě i v sídlech, 
spolu s využitím sportovních a relaxačních aktivit v rámci městyse, 

3) zamezení aktivit omezujících splnění předcházejících cílů 1) a 2) při současném 
respektování urbanistické struktury sídel (připustit pouze pozitivní koncepční rozvoj) 

- vymezení ploch pro podnikání, posílení ploch občanské a technické vybavenosti, 
posílení kompaktnosti náměstí městyse a návsí místních částí 

4) posílení prostupnosti krajiny, posílení turistických a cyklistických tras, zvláště na 
spojnicích mezi místními částmi a okolními sídly, při současném respektování a 
rozvíjení prvků ochrany přírody a krajiny 

5) vyřešení závad silničních napojení městyse a místních částí na silnice I. a III.třídy, 
spolu se stabilizací koridorů dálnice D3 dle ŘSD a Promika a doprovodných staveb, 
při zajištění bezkolizního křížení s územním systémem ekologické stability a 
navrženými turistickými a cyklistickými trasami 
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6) zabezpečení dostatečného množství parkovacích a odstavných míst (též pro 
návštěvníky městyse) spolu s upravením příjezdů do všech lokalit, a s rozvíjením 
pobytové funkce hlavních veřejných prostranství (shromažďovací prostory pro  
kulturní a společenské akce) 

7) nepodporování zastavování dočasnými stavbami, například garáží, skladů, apod. - u 
stávajících staveb tohoto typu provést komplexní rekonstrukci, jinak plochy využít pro 
novou výstavbu trvalého charakteru s odpovídajícím vzhledem nebo je asanovat 

8) plochy nevyužívaných, případně zanedbaných ploch v rámci obce využít pro 
předzahrádky přiléhajících domů s předpokladem odprodeje. 

2.2 OCHRANA A ROZVOJ CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH 
HODNOT V ÚZEMÍ 

Rozvoj obce vychází z hlavních cílů Programů rozvoje Středočeského Kraje : 

dosáhnout vyváženého hospodářského, kulturního a vzdělanostního růstu se silnými a 
vzájemně výhodnými vazbami na hlavní město Prahu, ale také na další regiony, při 
respektování podmínek ochrany  životního  prostředí  tak,  aby  region  obstál  v  porovnání  
s ostatními regiony v ČR i v zahraničí, tj. 

• zvyšování přitažlivosti území Středočeského kraje pro život obyvatel 

• budování a rozvoj technické infrastruktury 

• se zvláštním důrazem na venkovský prostor, zvyšování přitažlivosti regionu důslednou 
ochranou a trvale udržitelným využitím přírodního a kulturního dědictví regionu a 
nabídkou rekreačních a sportovních aktivit 

Územní plán na základě nich vytyčuje přesněji tyto hlavní cíle ochrany a rozvoje 
hodnot : 

• zachování architektonických a urbanistických kvalit sídla a krajiny 

• zachování přírodních hodnot území 

• vymezení dalších zastavitelných území města pro bydlení a podnikání 

• přednostní využití „brownfields“ a bývalých zemědělských areálů pro zástavbu 

2.2.1 MIMO TYTO CÍLE NAVRHUJE OCHRANU,ROZVOJ TĚCHTO SPECIFICKÝCH HODNOT: 

• Revitalizace náměstí a parkových veřejných prostranství všech místních částí, doplnění 
ozelenění obvodu i intravilánu sídel 

• Revitalizace a rozvoj bývalých zemědělských areálů, spolu s nově navrženými na 
objekty sloužící agroturistice 

• Obnova niv vodotečí a vlhkých luk v celém správním území 

• Ochrana jedinečnosti samot v krajině včetně chatových osad před dalším zastavováním 
jejich okolí při současné ochraně přírodních hodnot v jejich blízkosti 

• Rozvoj rekreační oblasti kolem rybníků pod Vrchotovými Janovicemi při současné 
ochraně prostupnosti okolního území, díky obnovení účelových cest v krajině s vedením 
nových turistických tras 

2.2.2 ZACHOVÁNÍ URBANISTICKÉ STRUKTURY OBCE 

Územní plán navrhuje : 

1) Zachovat statky v krajině a na okrajích sídel z poloviny 19. století bez okolního 
zastavování moderními stavbami. 

2) Zachovat hospodářské dvory a domkářská stavení ve všech místních částech, jejichž 
ráz bude dále zachován zastavováním novými budovami pouze historizujícího 
venkovského vzhledu. Stávající moderní budovy při jejich rekonstrukci upravit 
alespoň do  tradičních barev a materiálů. 

3) Při stavbách objektů v prolukách nebo ve stávajících plochách zachovávat uliční 
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čáru, orientaci štítu, charakter a architektonický výraz dle okolní historické zástavby. 

4) Bytovou výstavbu spolu s rodinnou výstavbou z poválečného rozvoje obce doplnit o 
šikmé střechy a většinu podkroví upravit pro nové bytové jednotky. 

5) Nové i stávající výrobní areály vznikající na stávajících plochách rozčlenit na menší 
celky se zástavbou, která bude skryta v ochranné zeleni nebo je přestavět do podoby 
hospodářských dvorů. 

6) Nepodporovat zastavování dočasnými stavbami, například přístřešků, garáží, skladů, 
apod.  Stávající  objekty   tohoto   typu   asanovat.   Podobně   zahrádkářské   osady 
v sídlech, pouze ty mimo plochy určené k bydlení zachovat, ale komplexně 
regenerovat na pobytovou funkci. 

7) Dokomponovat nově vzniklé lokality samostatných RD z přelomu 20.století novými 
plochami pro rozvoj bydlení, rekreace a odpočinku. 

8) Zachovat propojení místních částí do krajiny obnovou a doplněním komunikací. 

9) Zachovat napojení obcí na nadřazenou silniční síť ve stávajícím rozsahu a při 
budování přeložek souvisejících s dálnicí D3 je doplnit o chybějící ochrannou zeleň, 
případně o ochranné valy proti hluku a účelové komunikace pro přístup k pozemkům 
a pro turistické a cyklistické stezky. 

2.2.3 DOKOMPONOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Územní plán navrhuje : 
 

10)1) revitalizovat Náměstí a okolí Zámku Vrchotovy Janovice na základě architektonické 
a urbanistické studie.územní studie veřejných prostranství ÚSVP 4 – Miličín, 
Olbramovice a Vrchotovy Janovice. 

11) dokomponovat soliterními stavbami menšího měřítka prostor západně od zámku 
parkovou úpravou s infocentrem, průjezdem od náměstí do nové zástavby na 
západním okraji městyse a novým objektem občanského vybavení 

12)2) V rozvojových plochách nad 2ha navazujících na plochy zeleně realizovat rozsah 
veřejné zeleně dle zákresu s přihlédnutím k požadavkům vyhlášky 269/2009 
Sb501/2006 Sb. Ve znění pozdějších novel. 

13)3) Nejen v plochách s vyznačenými důležitými pěšími propojeními realizovat pěší 
komunikace v souběhu s místními komunikacemi nebo jako součást obytných ulic. 

2.2.4 OCHRANA VÝZNAMNÝCH SOUČÁSTÍ OBRAZU KRAJINY 

Územní plán navrhuje : 
 

14)1) zachovat významné panoramatické pohledy na městys z jeho místních částí, i 
dálkové pohledy na přírodní dominanty především z veřejných prostranství 

15)2) chránit celé území na základě navrženého řešení využití ploch nejen v zastavěném 
území a zastavitelných plochách, ale důsledně i v plochách nezastavitelných 

16)3) nezasahovat negativně do Evropsky významné lokality, významných krajinných 
prvků a lesů 

17)4) nevyužívat plochy vysoké a nízké zeleně a cesty (ostatní pozemky) v krajině přímo 
pro zemědělskou produkci a umožnit tak přirozenou obnovu remízů, podobně 
nezřizovat a spíše rušit meliorace a umělá koryta vodotečí pro obnovení přirozeného 
stavu lesozemědělské krajiny 

2.2.5 OCHRANA PŘED NEKONCEPČNÍM ROZVOJEM OBCE 

Územní plán navrhuje : 
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18)1) nebudou překročeny hodnoty maximálního nárůstu obyvatel o 330 trvale  
ubytovaných osob (o 35% více než dnes – celkem 1270 obyv.) a 70 lůžek nárůstu 
hromadného ubytování (celkem 250 lůžek), na jejichž kapacitu jsou navrženy 
rozvojové plochy 

19)2) bude dodržena přednostní realizace územního plánu s více jak polovinou nových 
rozvojových kapacit v místní části Vrchotovy Janovice, přímo v největších 
rozvojových lokalitách, které jsou podmíněny zpracováním architektonicko- 
urbanistické studie 

20)3) vzhledem ke složité terénní konfiguraci sídel nedovolit otevírání rozvojových ploch 
bez vybudování náročných sítí veřejné infrastruktury – předpoklad je až 20  let, 
během kterých by mohl být návrh územního plánu zrealizován. 
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDLENÍ ZELENĚ 

 

 

3.1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL A ZASTAVĚNÝCH 
LOKALIT 

 

ZSJ (díl 
ZSJ) 

katastrální 
území – Sídlo 

označení pro 
potřeby úze- 
mního plánu 

Dílčí lokality / prostorově odloučená zastavěná 
území 

786489 Vrchotovy 

Janovice 

VJ Velká Lhota 

Zrcadlo 
Braštice 
Braštiny 
Mrvice 
U Balíčků 
U Lihovaru 
U Zastávky 
K Voračicům 

786446 Manělovice MA Zárybničí 
Libohošť 

786462 Rudoltice RU Hůrecký rybník 
Nad Rudolticemi 
Palouky 
Balounka 
Hůrka 

762113 Šebáňovice SE Sedléčko 
Nová Hospoda 

Přesnější vymezení urbanistických jednotek a lokalit je obsaženo ve výkrese číslo 1. 

3.2 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

3.2.1 ZÁSADY ROZVOJE PROSTOR. USPOŘÁDÁNÍ A FUNKČNÍHO VYUŽITÍ SÍDEL 

Územní plán obce počítá s maximálním nárůstem obyvatel přibližně do 1300 trvale 
ubytovaných osob a s celkem 250-ti lůžky hromadného ubytování. 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Jedinečná urbanistická struktura sídla bude citlivě dokomponována v rámci stávajícího 
zastavěného území a pomocí nové zástavby na okrajích ještě více a přitom ohleduplněji 
spjata s okolní krajinou. 

1) Osídlení v územním obvodu městyse Vrchotovy Janovice se bude rozvíjet především v 
rámci městyse a místních sídel. Stabilizované sídelní části se budou rozvíjet s ohledem 
na nutnost přednostního využití proluk a také v rámci úprav stávajících budov. 

2) Pro další územní rozvoj budou především využity nezastavěné plochy stávajícího 
zastavěného  území  a  zastavitelné  plochy  přímo  navazující  na  zastavěné  území  (   
s ohledem na ochranná pásma veřejné infrastruktury a ochranu přírody a krajiny). 
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3) Navrhuje se ochrana historické zástavby v části kolem ohradní zdi Zámku ve 
Vrchotových Janovicích, dále v místní části Velká Lhota a Rudoltice – Západ nad návsí 
zařazením do urbanisticky a architektonicky hodnotných souborů zástavby, a dále 
ochrana architektonicky cenných staveb – hospodářského dvora Hůrka č.p.30 , 
zařazením mezi stavby, na které se odvolává kapitola 4. II.části návrhu ÚP. 

4) Další rozvoj kompaktní zástavby je navržen v návaznosti na zastavěné území prostorově 
odloučené lokality Braštice a Nad Rudolticemi, které se nachází mimo zástavbu místních 
sídelních částí. 

5) Mimo vymezené zastavěné a zastavitelné území se nepřipustí vznik nových prostorově 
oddělených sídelních jednotek ani rozšiřování stávajícího stavebního využití kromě 
účelových zařízení pro obhospodařování krajiny a specifických zařízení umožňujících 
využití obnovitelných zdrojů vyjma větrných a solárních elektráren. 

5)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. 

OBYTNÁ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ 

6)1) Bydlení bude  rozvíjeno  ve  vlastních sídlech a bude umožněno v omezeném  
rozsahu   v lokalitách přímo navazujících na zastavěné území sídel. 

7)2) Ve Vrchotových Janovicích se počítá s využitím pro ubytování a rekreaci. Jsou pro 
ně vymezeny především plochy smíšené a sportovní ve stávajícím zastavěném území 
sídla. 

8)3) S menšími ubytovacími kapacitami (privát) se počítá v celém správním obvodu městyse . 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ, SPORTOVNÍ PLOCHY A ZAŘÍZENÍ VOLNÉHO ČASU 

9)4) Územní plán  navrhuje  plochy veřejného  vybavení a  komerčního vybavení 
především   v těsném kontaktu Náměstí a zámku ve Vrchotových Janovicích a 
předpokládá na nich vznik chybějících kapacit budov občanského vybavení. 

10)5) Eventuální další zřizování občanského vybavení sloužícího občanům v rozsahu 
odpovídajícím možnostem rozvoje městyse se umožní v rámci zařízeních se smíšeným 
využitím a plochách sportovních nad rámec stávajících ploch občanského vybavení. 

11)6) Umisťování obchodu a služeb sloužících místním občanům je možné zejména v 
rámci ploch smíšených, eventuálně v prvním nadzemním podlaží obytných domů u 
náměstí či na návsích místních částí. 

12)7) Umístění nových  ploch  sportu  je  rozděleno  na  plochy  sportovních  zařízení,  
sloužící k rekreaci nejen místním  občanům  v blízkosti Vrchotových Janovic,  a na plochy 
hřišť    v rámci veřejných prostranství v celém sídle (nepřevažující využití na pozemcích 
ostatních – sídelní zeleně). 

13)8) Další plochy rekreace jsou navrženy u zemědělských usedlostí v krajině, kde se 
předpokládá výstavba zázemí pro kemping, případně zřízení penzionu a objektů jako 
zázemí pro jízdy na koních; a dále nové objekty pro agroturistiku v celém řešeném 
území, kombinující potřebné plochy smíšené, přírodní a také velmi omezené zemědělské 
výroby s ochrannými pásmy nezasahujícími obytné plochy. 

3.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V řešeném území se mimo regulativy funkčního využití uvedené v části 6. uplatní též další 
regulativy týkající se podmiňujících staveb infrastruktury. Navrhovaný rozsah zastavitelných 
ploch odpovídá požadavkům na počet obyvatel a ubytovací kapacitu, jak je pořizovatel 
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formuloval v zadání územního plánu. 

Plochy a veřejná infrastruktura jsou realizovatelné nezávisle na časovém horizontu 
(předpoklad je do roku 2030), pouze se závislostí na podmiňujících VPS. Uváděná 
předpokládaná   etapizace   není   závazná.   (K   výstavbě   pro   rodinné   a   bytové   domy 
v rozvojových plochách nebude možné vyžadovat investice na financování technické a 
dopravní infrastruktury pro tyto pozemky.) 
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Rozvoj v území je však provázán na budování technické infrastruktury jako podmiňujících 
investic. Pro jednotlivé plochy jsou uvedeny doporučené charakteristiky využití upřesňující 
regulativy funkčního využití. 

 

3.4 ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ 

Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v zastavitelných plochách 

(tabulky podrobněji specifikují využití funkčních ploch a předpokládanou etapizaci s důrazem 
na nutné vybudování podmiňujících VPS před samotnou výstavbou na ploše) 

 

označ. 
lokality 

plocha 
rozdíl- 
ného 
využití 

pořadové 
číslo 
plochy 
Z …. 

upřesněná charakteristika hlavního 
využití 

podmiňující 
veřejně 
prospěšné 
stavby 

časový 
horizont 
využití 
do roku 

      

VJ TO 1 kompostárna T15, T50 2015 
 BI 2 rodinné domy volně stojící D02, T13, 2030 
    T14, T40,  

    T51, T64  

 VS 3 řemeslná výroba D02, T50 2020 
 BV 10* 

11 
rodinné domy volně stojící  2030 

  14  D09, T16, 2020202
2 

    T17, T53  

 BI 20 rodinné domy volně stojící T23, T24, 2020202
2 

    T25, T26,  

    T34, T44, T62  

 VS 24 řemeslná výroba T62, D10 2020202
2 

 BI 26 rodinné domy volně stojící T20, T42, 2030 
    T54, T60  

 BV 28 rodinné domy volně stojící T54, T60 2030 
 BV 

 

29   2015 

  30  T21, T22, T43 2030 
  33  T21, T22, T43 2030 
  35 rodinné domy volně stojící mimo  2020202

2 
   vzrostlou zeleň na východní straně   

  38 rodinné domy volně stojící  2030 
  47  T18, T19, T41 2020202

2 
 TI 

VZ 
BV 
BI 
TO, VS 

50 
53 

54 
55 
57 

přečerpávací stanice 
zemědělský areal 
rodinný dům 
rodinné domy volně stojící 
sběrný dvůr 

T25 2020202
2 

MA BV 1 rodinné domy volně stojící  2015 
 OS 2 sport a rekreace 2015 
 BV 3 rodinné domy volně stojící 2020 
 RN 4 rekreační chaty mimo OP lesa 2020 
 RI 5 rekreační chalupy mimo OP lesa 2015 
RU BV 4 rodinné domy volně stojící T28 2015 

 BV 7 rodinné domy volně stojící T28 2020 
 VZ 5 stáje pro koně a potřebné zem.objekty  2020 
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BV 
BV, ZS 

10 
11 

rodinný dům se zahradou 
rodinný dům se zahradou 

SE BVBV 33 rodinné domy volně stojícírodinné domy 
volně stojící podmíněny 

T66T66 2020202
2 

   hlukovým posouzením   

  4 rodinné domy volně stojící T30 2030 
  5  T29 2030 
  6   2020 
  7   2030 
  8   2020 
  9 

1010 
  2020 

  13   2020 

* 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. 

 
 

Prostorově odloučená území 

• Samota Sedléčko (SE) – plocha BV pořadové číslo Z10 určená pro venkovské bydlení 
mimo ochranné pásmo lesa – Doporučuje se využití pro výstavbu obytných objektů ve 
stylu hospodářských dvorů vzhledem k tomu, že se zastavitelné plochy nachází ve volné 
krajině na exponovaném místě. 

• Braštice (VJ) – plocha BV pořadové číslo Z10 určená pro venkovské bydlení mimo 
ochranné pásmo lesa – Doporučuje se využití dnes zanedbaných luk pro výstavbu 
obytných objektů ve stylu okolních hospodářských dvorů vzhledem k tomu, že se 
zastavitelné plochy nachází v jejich těsné blízkosti a na pohledově exponovaném místě. 

• Nad Rudolticemi (RU)  – plocha BV pořadové číslo Z1 určená pro venkovské bydlení       
s agroturistickým zázemím – Doporučuje se výstavba hospodářského dvora dle 
historických vzorů. 

• U Lihovaru (VJ) – plocha DS pořadové číslo Z49 určená pro přeložku I/18 kolem Křešic, 
bude řešena s ohledem na nutnost zachování stávajících propojení cestami do okolní 
krajiny a sídel 

• K Voračicům (VJ) – plocha DS pořadové číslo Z43 určená pro přeložku I/18 kolem 
Voračic, bude řešena s ohledem na nutnost zachování připojení silnice III/00331 – tj. 
plocha Z42 

• Mrvice (VJ) – Šebáňovice - plocha DS pořadové číslo Z45 určená pro dálnici D3 
procházející řešeným územím, bude řešena s ohledem na nutnost zachování stávající 
silnice III/11445 propojující sídla (předpoklad přeložky s přemostěním – tj. plocha Z46) 

• U Zastávky (VJ) - plochy DS pořadové číslo Z50 a Z51 určené pro úpravu křižovatky 
silnice III/01811 se silnicí I/18 a tak vyřešení dopravních závad. 

 

3.5 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

Zastavitelné plochy v zastavěném území se nacházejí v těchto lokalitách: 

Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v zastavitelných plochách 
 

označ. 
lokality 

plocha 
rozdíl- 
ného 
využití 

pořadové 
číslo 
plochy 
Z …. 

upřesněná charakteristika hlavního 
využití 

podmiňující 
veřejně 
prospěšné 
stavby 

časový 
horizont 
využití 
do roku 

      

VJ BV 7 rodinné domy volně stojící T52 2015 
  12   2015 
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  13 rodinné domy volně stojící mimo OP  2015 
   lesa   

 BV 18 rodinné domy volně stojící  2015 
 BI 23 rodinné domy volně stojící podmíněny T23, T24, T44 2015 
   hlukovým posouzením a jejich výstavba   

   pouze mimo ochranné pásmo silnice I.tř   

 VS 34 řemeslná výroba  2015 
 BV 

 
 
 
 

37 
54 
56 
 

rodinné domy volně stojící 
rodinné domy 
rodinný dům, zahrada 
 

 2015 
 
 
 
 

SE BV 1 
 

rodinné domy volně stojící 
 

 2015 

Prostorově odloučená území 

• Zrcadlo – plocha BV pořadové číslo Z8 určená pro venkovské bydlení – Doporučuje se 
využití dnes zanedbaných zahrad pro výstavbu obytných objektů ve stylu okolních 
hospodářských dvorů vzhledem k tomu, že se zastavitelné plochy  nachází  v jejich  
těsné blízkosti. 

 
 
 

3.6 ZÁSADY PRO PLOCHY PŘESTAVBY 

Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v přestavbovém území 
 

označ. plocha pořadové upřesněná charakteristika hlavního podmiňující časový 
lokality rozdíl- číslo využití veřejně horizont 

 ného plochy  prospěšné využití 
 využití P ….  stavby do roku 

SE BV 2 rodinné domy volně stojící  2015 

VJ OV 16 
22 

objekt občanského vybavení 
veřejná zeleň 

D09 2015 

14)1) Územní plán předpokládá možnost asanace opuštěných a nevyužívaných objektů, 
především hospodářského zázemí budov po bývalé zemědělské výrobě – zchátralé 
hospodářské budovy u č.p. 30 v Hůrce a hospodářské budovy č.p. 74 v Šebáňovicích. 

V  případě  zmíněných   budov  se  předpokládá  jejich  nahrazení  novostavbami  pouze 
v těchto případech – 

Náhrady části hospodářských budov u č.p. 30 RU budou stát na pozemcích vymezených 
pro zemědělské  zázemí  (agroturistický  areál)  ve  tvaru  odpovídajícím  protilehlé  části 
s obytnou budovou, proti které bude situován hlavní vjezd jako osa celého obnoveného 
areálu. 

Náhrady čp. 74 SE budou stát na přiléhajícím pozemku bývalého zemědělského 
velkochovu, vycházející z komplexní nové parcelace v oblasti pod návsí, s plochami 
určenými pro bydlení venkovského typu. 

15)2) V případě ponechání objektu čerpací stanice zemědělského areálu v ploše dopravy 
(VJ) musí dojít k její komplexní rekonstrukci včetně účelové komunikace k ní vedoucí. 
Vzhledem k zimním podmínkám se doporučuje celkové zastřešení a vytvoření jediného 
uzavřeného objektu. 

 

3.7 ZÁSADY PRO ZELEŇ V SÍDLE 
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Poloveřejná zeleň (předzahrádky) 

16) Územní plán navrhuje odprodej těchto pozemků pro majitele přiléhajících domů do 
soukromého vlastnictví. 

Veřejná zeleň (ZV, ZO) 

17)1) Navrhuje se maximální podíl zpevněných ploch v plochách parkové zeleně do 15%. 

18)2) Navrhují se následující nové parkové plochy : 
 

označ. 
lokality 

plocha 
rozdíl- 
ného 
využití 

pořadové 
číslo 
plochy 
Z/K… 

upřesněná charakteristika hlavního 
využití 

podmiňující 
veřejně 
prospěšné 
stavby 

časový 
horizont 
využití 
do roku 

VJ ZV 5 parková zeleň  2015 
  19   parková zeleň 2020 
  21  2020 
  22  2015 
  44  2030 
RU ZV 2 venkovní jízdárna  2020 

  

19)3) Navrhují se následující nové plochy ochranné zeleně: 
 

označ. 
lokality 

plocha 
rozdíl- 
ného 
využití 

pořadové 
číslo 
plochy 
K… 

upřesněná charakteristika hlavního 
využití 

podmiňující 
veřejně 
prospěšné 
stavby 

časový 
horizont 
využití 
do roku 

VJ ZO 31 ochranná zeleň D06 2030 
  32  D06 2030 
  40  D04 2020202

2 
  41  D05 2020202

2 
  48 

58 
 

 D12 2030 

 

Veřejná prostranství (VP) 

20)1) Mezi veřejná prostranství jsou mimo místní komunikace zařazeny plochy v 
následujících lokalitách : 

Náměstí Vrchotovy Janovice, ulice k Zámku a náves Městečka, 

Náves a hlavní komunikace v Rudolticích, náves v Šebáňovicích a ústřední plocha 
s parkovou úpravou a komunikací ve Velké Lhotě 

21)2) Navrhuje se maximální podíl zeleně v plochách veřejných prostranství do 50% 

22)3) V nových lokalitách pro výstavbu, i při rozšiřování lokalit stávajících budou 
povinně vznikat veřejná prostranství, jejichž součástí budou pozemky vymezené jako 
veřejná zeleň. Minimální velikost na 2Ha zastavitelných ploch je 1000m2 veřejného 
prostranství bez obslužných komunikací. 

23)4) Nové místní a nadřazené komunikace budou mít vymezen zelený pás min. 1,5 m 
široký, aby byla umožněna výsadba stromů (příp. keřů). Do tohoto zeleného pásu nesmí 
být uloženy inženýrské sítě. 
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24)5) Při ukládání nových či rekonstruovaných inženýrských sítí při stávajících 
místních komunikacích musí být vytvořen pás pro umístění zeleně, do stávajících 
ploch pro veřejnou zeleň nesmí být sítěmi negativně zasahováno. 

Zahrady (ZS) 

25)6) Navrhují se změny kultur na zahrady v místech přechodu zástavby do krajiny. 

26)7) Úpravy zahrad budou mít charakter obytný, rekreační. 

Zahradní osady (RZ) 

27)8) Navrhuje se zastavení rozšiřování tohoto druhu rekreace mimo plochy vymezené 
ÚP a postupná regenerace stávajících ploch z drobného domácího hospodářství na 
plochy rekreační pobytové. 

 

3.8 URBANISTICKÁ 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 řemeslnné 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 posporován 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 lesnickýcm hospodařením. 
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 
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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. 

 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A 
KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

4.1.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

1) Územní plán považuje stávající uspořádání na regionální trati 221 Olbramovice – 
Sedlčany za stabilizované. Nenavrhuje žádné nové úseky ani likvidaci tratí, ani žádné 
nové železniční objekty či plochy. 

 

4.1.2 SILNIČNÍ DOPRAVA 

Návrh ÚP Vrchotovy Janovice uvažuje se silniční sítí a místními komunikacemi (dále MK) 
jako stabilizovanými, navrhuje však jejich rekonstrukci. V grafické části jsou vyznačena 
ochranná pásma dopravních liniových staveb a čísla komunikací (silnic). 

 

DOPRAVA V POHYBU 

V místech všech komunikací  je  však  potřeba  zajistit  uliční  prostor  o  šířce  alespoň  8m  
v zástavbě rodinných domů a 12m v zástavbě bytových domů, který by umožnil bezkolizní 
umístění sítí technické infrastruktury. 

RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE  A SILNICE I. TŘÍDY 

1) Řešení územního plánu navrhuje vedení dálnice D3 v trase dle schváleného ÚP VÚC 
okresu Benešov ve stabilizovaném koridoru a řešení doplňuje o mimoúrovňové křížení s 
III/11445 a ostatními místními komunikacemi, drahou, turistickými a cyklistickými trasami 

2) Navrhuje se rezervace alternativních koridorů dálnice D3 v trasách dle studie Promika. 

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 je v ZÚR vymezena jako stavba 
veřejně prospěšná. Úsek od Vrchotových Janovic po MÚK Voračice č. D037. Obchvat Křešic D038 
(součást trasy Křešice – Veselka). 
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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. 

 

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. 

 

SILNICE I.TŘÍDY: 

3)1) Řešení územního plánu navrhuje vedení přeložek silnice I/18 (mimoúrovňový 
přejezd dráhy a napojení na D3) v trase dle schváleného ÚP VÚC okresu Benešov ve 
stabilizovaném koridoru a řešení  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. 

4) Navrhuje se úprava vedení silnice I/18 od stávajícího napojení Vrchotových Janovic 
směrem do Křešic dle ÚP VÚC (nutnost zachování napojení obou obcí díky úrovňové 
křižovatce s I/18) a dále se navrhuje zrušení části silnice mezi navrhovanou přeložkou 
I/18 směr D3 po jejím vybudování a stávající křižovatkou I/18 a III/00331. 

SILNICE II.A III.TŘÍDY: 

5)2) Navrhuje se úprava plánovaného připojení komunikace III/00331 v místě odpojení 
účelové komunikace směřující k I/18 (stará cesta k Velké Lhotě), v proluce mezi 
zástavbou na západním okraji intravilánu Vrchotových Janovic, včetně úpravy křižovatky 
v obci, zřízení přechodů pro chodce a ochranné zeleně. 

6)3) Navrhuje se přeložka silnice III/11445 u budoucí dálnice D3 s jejím přemostěním, 
úpravou slepých částí původní silnice na místní komunikace vedoucí po poslední sjezdy 
na obsluhované pozemky a ponížení na účelové komunikace částí silnice v ochranném 
pásmu dálnice. 

7)4) Navrhuje se úprava komunikace III.třídy v nájezdu od náměstí pod Zámkem až ke 
křižovatce silnic III/00331 a III/11445 nad ním, včetně úpravy křižovatek, zřízení  
přechodů pro chodce, zastávky BUS a výsadby vzrostlé zeleně tak, aby došlo ke snížení 
negativních účinků dopravy na obytnou zástavbu a její obyvatele. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

8)5) Navrhuje se napojení místní komunikace odbočením z přeložky silnice III/11445 
před přemostěním nad D3. 

 
9)6) Při řešení nových místních komunikací ve všech rozvojových lokalitách budou 

upřednostňovány dopravně zklidněné komunikace 

 
10)7) Skelet místních komunikací bude postupně doplňován (rozvojové lokality) a 
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stavebně a technicky vylepšován (stávající komunikace). 

 
11)8) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu jsou vymezeny tyto nové 

místní komunikace: 

• napojení největší nové plochy bydlení ve Vrchotových Janovicích – vychází z ulice u 
zemědělského areálu, s doplněními pěšími průchody k náměstí pod Zámkem a k rybníku 
Zrcadlo 

12)9) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu budou provedeny tyto úpravy 
na skeletu místních komunikací: 

• další rozvojové a přestavbové lokality - normové příjezdy dle předpokládaného vytížení 
stanoveného počtem obsluhovaných bytových jednotek krát 4 

13)10) V souvislosti s úpravami parkování v obci územní plán navrhuje rozšíření uličních 
prostorů na skeletu místních komunikací. 

 
14)11) Areál výroby a výrobních služeb vzniklý a nově navržený u silnice I/18 bude napojen 

úsekem místní a vnitroareálové komunikace od místní komunikace vedoucí k Lihovaru  
od silnice III.třídy, aby se vyloučil průjezd nákladové dopravy zastavěným územím obce. 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

15)12) V návrhu ÚP je vyznačen stávající skelet  základních funkčních účelových 
komunikací  v krajině spolu s návrhy na nutné doplnění některými komunikacemi v 
obcích, sloužících převážně soukromým účelům 

16)13) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu jsou vymezeny tyto nové 
účelové komunikace: 

• vedení nové nezpevněné komunikace v lokalitě U Lihovaru – u nové křižovatky přeložky 
I/18 s III/00331a podél této přeložky za ochrannou zelení ke stávající polní cestě na 
hranici katastru s Křešicemi (turistická trasa), 

• lesní cesta (cyklistická-horská, turistická) od rybníku u Sedléčka na hranici katastru 
Hořetic (obec Křečovice) kolem prostorově odloučené lokality chat 

• vedení nezpevněné komunikace – lesní cesty – v historické stopě pod Velkou Lhotou od 
lokality U Zastávky (VJ) směr Babičky (obec Martinice) (turistická, cyklistická-horská 
trasa), 

• vedení nezpevněné komunikace – lesní cesty – v historické stopě mezi Manělovicemi a 
Rudolticemi s pokračováním směrem na Božkovice, Tožice (obec Bystřice) a zastávku 
Tomice (turistická, cyklistická-horská trasa), 

17)14) V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu budou provedeny tyto úpravy 
na skeletu účelových komunikací: 

• úprava odpojení cesty z nového připojovacího pruhu I/18 a úprava jejího dopravního 
režimu z dnešní křižovatky u lokality U Lihovaru k místní části Radotín (obec 
Olbramovice) 

• úprava povrchu a dopravního režimu polní cesty od Kamenného Mlýna podél rybníku 
Zrcadlo přímo na náměstí Městečka Vrchotovy Janovice (turistická trasa) 

• úprava povrchu a dopravního režimu polní a lesní cesty od farmy Vrchotovy Janovice 
kolem nového sběrného dvora k cestě vedoucí kolem sídel Minartice, Sedlečko a Bořená 
Hora (obec Vojkov a Štětkovice) k zastávce Kosova Hora (turistická, cyklistická-horská 
trasa) 

DOPRAVA V KLIDU 
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18)15) Plochy pro garážování vozidel trvalých obyvatel nebudou dále rozšiřovány. 

Další potřebná stání budou vymezena v uličním profilu anebo vestavováním do objektů  
na  pozemcích domů, citlivě k daným terénním podmínkám dle předpokladu úpravy 

místních komunikací na komunikace zklidněné obytné. 

 

místních komunikací na komunikace zklidněné obytné. 

 

19)16) Všechny nově navrhované plochy pro trvalé bydlení i pro sport a rekreaci musí 
povinně splňovat požadavky platných předpisů na odstavování a parkování vozidel. 

 
20)17) Pro rozvojové lokality bydlení, areály výroby, služeb a maloobchodu a pro stavební 

rozvoj v zastavěném území budou potřebná odstavná parkovací stání řešena v rámci 
navrhovaných stavebních pozemků. Výjimečně lze připustit parkování v uličním prostoru, 
který na to musí být přizpůsoben. 

 
21)18) Pro návštěvníky budou zachována veřejná parkoviště ve všech místních částech na 

návsích sídel (po 5ti místech). Každé z těchto parkovišť musí být vybaveno dešťovou 
kanalizací s lapači olejů. 

 

4.1.3 HROMADNÁ DOPRAVA 

Návrh ÚP Vrchotovy Janovice nenavrhuje úpravy místní hromadné dopravy a dopravních 
zařízení. Navrhuje se zachovat obsluhu všech místních částí hromadnou dopravou, včetně 
zachování zastávek na I/18, III/11438 a III/11444 , a  případně lépe zorganizovat spojení 
mezi místními částmi a centrem ve Vrchotových Janovicích s obsluhou i místní části Velká 
Lhota. 

4.1.4 TURISTICKÉ PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE 

PĚŠÍ TURISTICKÉ TRASY 

Územní plán navrhuje vybudování doplnění turistických tras v souběhu s novými 
cyklistickými trasami mezi severní a jižní a dále také mezi východní a západní části  
řešeného území. S tím souvisí možné úpravy na stávajícím systému turistických tras . 

Návrh úprav : 

• Žlutá (VJ) : možnost vypuštění části vedoucí po silnici III.třídy (kolem rybníku Zrcadlo) a 
přeznačení do nové trasy západně kolem Zrcadla po účelové komunikaci 

Návrh nových : 

• Rudoltice, Manělovice - možnost propojení obcí s pokračováním na Božkovice a Tožice 
(obec Bystřice) až k zastávce Tomice (napojení na žlutou turistickou trasu) 

• Vrchotovy Janovice - možnost vybudování přímé trasy do Votic přes Beztahov a do 
Heřmaniček přes Martinice 

• Vrchotovy Janovice - možnost vybudování přímé trasy do Sedlčan přes Minartice a 
Kosovu Horu 

• Mrvice  (VJ),   Šebáňovice  -   možnost  vybudování  přímé  trasy  do  Křečovic,  spolu     
s propojením obcí po cestě, kolem Sedléčka přes Hořetice a Strážovice 

CYKLOTRASY 

22)19) Územní plán navrhuje vybudování cyklistických-horských tras v souběhu s 
novými turistickými trasami, které by zároveň zkracovaly stávající konvenční cyklotrasy. 

(podrobné dělení viz výkres VPS) 
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4.1.5 DOPRAVNÍ VYBAVENOST 

V návrhu územního plánu obce se další dopravní vybavenost nepředpokládá. 
 
 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

4.2.1 HMOTOVÉ SYSTÉMY 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

1) V návrhu územního plánu je plně přebírán stávající funkční vodárenský systém v 
samotných Vrchotových Janovicích  a  využíván  pro  zásobování nových  lokalit,  které jsou 
v dosahu tlakových možností stávající soustavy. 

2) V rámci sídla Vrchotovy Janovice budou při rekonstrukci vodovodní sítě osazeny 
hydranty DN 100 v maximálním odstupu v zástavbě 120 m. 

3) Ostatní místní části (Velká Lhota, Mrvice, Manělovice, Rudoltice, Šebáňovice a 
Sedléčko), historická sídla a prostorově odloučené lokality budou nadále vybaveny lokálním 
zásobováním pitnou a užitkovou vodou z vlastních zdrojů (domovních studní). 

4) Pro lokality v místních částech vyjma Vrchotových Janovic, kde není vodojem vůbec 
zastoupen, musí být udržovány funkční přístupové cesty k vodním nádržím v blízkosti (umělá 
nádrž v Šebáňovicích, rybník pod Velkou Lhotou, Mrvicemi, Manělovicemi, Brašticemi, rybník 
nad Rudolticemi) jejichž zachování je podmínkou ÚP. Toto platí i pro další prostorově 
odloučené lokality VJ – Zrcadlo, U Balíčků, MA – Libohošť, Zárybničí, RU – Hůrka, Palouky, 
Balounka, SE – Nová Hospoda, u rybníků v blízkosti. 

KANALIZACE 

5) Všechny nové lokality v sídle Vrchotovy Janovice budou vybaveny oddílnou 
splaškovou kanalizací, jejíž nové části budou zaústěny do stávající trubní oddílné sítě, která 
je napojena na ČOV. Jinak musí být zajištěno lokální zneškodňování v domovní ČOV nebo jí 
ekvivalentní technologii čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou. 
Nové rozvojové plochy s počtem nad 4RD a také nově budovaná veřejná prostranství  
(vyjma parků) budou také vybaveny oddílnou dešťovou kanalizací. 

7) Zpevněné plochy a povrchy hlavních komunikací budou odvodněny samostatnými 
větvemi pro odvod atmosférických srážek, zaústěny budou přímo do místních vodotečí. 
Parkovací plochy a veřejná prostranství budou vybaveny samostatnými lapači olejů a 
benzínu. Dešťové vody ze střešních ploch budou převážně vsakovány na nezpevněných 
površích území. 

8) Návrh nepředpokládá nová krytá technologická zařízení ČOV, stávající ve 
Vrchotových Janovicích dispinuje dostatečnou kapacitou (po intenzifikaci 1300 EO) . Čerstvé 
biologické kaly budou z čistících zařízení sváženy a kompostovány. 

9) Ostatní historická sídla a prostorově odloučené lokality budou nadále vybaveny 
lokálním zneškodňováním splaškových a dešťových vod (bezodtokové jímky vyvážené do 
ČOV Vrchotovy Janovice, ale lépe nové domovní ČOV) 

VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 

10) V místních částech i prostorově odloučených lokalitách budou zachovány všechny 
vodní plochy v rámci sídel (není přítomna vodovodní síť, která by pokryla hasební zásah) a 
zároveň musí být udržovány přístupové cesty k nádržím. V návrhu se předpokládá 
pravidelné čištění koryt vodotečí a rybničních nádrží. 

4.2.2 ENERGETICKÉ SYSTÉMY 
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ELEKTRICKÁ ENERGIE 

11) Návrh využívá část zbylých kapacit výkonu stávajících trafostanic 22/0,4 kV pro 
zajištění odběrů pro navržené nové lokality v celém řešeném území, navrhuje jejich posílení 

 

v rámci stávajících trafostanic,příp. výměnu za moderní v případě,že jejich kapacita nestačí. 

12) Pro odběry v nových lokalitách v jižní a severní části Vrchotových Janovic jsou 
navrženy nové sloupové trafostanice : U Lihovaru TSN - 1x400 kVA, K Voračicům - 1x630 
kVA a  Za  Humny  –  1x630kVA.  Pro  posílení  ve  stávajících  i  odběr  v nových  lokalitách 
v Šebáňovicích je navržena nová sloupová trafostanice TSN – 1x630kVA. Připojeny budou 
jako koncové TS samostatným vn vedením 22 kV do soustavy nadzemního vedení 
vedoucích kolem rozvojových území. 

13) Připojení nových lokalit na spotřební síť rozvodu nn 0,4 kV bude realizováno jednak 
samostatnými kabely na výstupním rozvaděči nn 0,4 kV příslušné trafostanice, případně na 
nejbližším síťovém rozvaděči stávajících rozvodů nn. Připojení uživatelských rozvaděčů 
jednotlivých objektů bude vzájemně propojeno smyčkou, radiální připojení na příslušnou TS 
se předpokládá na koncových částech území nebo lokality. Dodatečné mřížové propojení 
trafostanic, s ohledem na současnou bezpečnou kvalitu distribuce elektrického proudu, se 
nepředpokládá. 

13)14) Napříč správním územím je vymezen koridor technické infrastruktury CNU - T1 
pro realizaci zdvojenídvojitého vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka. Koridor je 
vymezen jako neprověřený nad plochami RZV v základnícelkové šířce 300 m. 
Zohledňuje tak možné odchylky konkrétní trasy dvojitého vedení ZVN Hradec – Mírovka 
od trasy stávajícího vedení.konkrétní trasy od předpokládaného souběhu s trasou 
stávajícího vedení ZVN 400 kV.trasy a potřebu souvisejících investic. 

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 zdvojenídvojitého 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 zdvojenídvojitého 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 dvojitéhozdvojení 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. 

 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

14)15) Navrhuje se generální rekonstrukce stávající soustavy (rozvody, osvětlovací tělesa, 
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řídíicí a spínací elektronika) a doplnění veřejného osvětlení v návrhových plochách. 

ENERGETICKÝ PLYN 

15)16) V návrhu je využívána především síť středotlaká pro napojení nových lokalit v sídle 
Vrchotovy Janovice. Předpokládá se také rozšíření plynofikace v rámci celého vlastního 
sídla. Všechny nové odběry budou plně saturovány dostatečnou přenosovou kapacitou 
stávající STL sítě i kapacitou regulační stanice. 

16)17) V okolních místních částech a odloučených lokalitách se nepředpokládá vybudování 
přenosové sítě zemního plynu. Nebudou však povolovány primární zdroje tepla na tuhá 
paliva vyjma kotlů na biomasu. 

ALTERNATIVNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE 

17)18) Navrhuje se konverse solární radiace na el. energii pouze při využití pro osvětlení 
domovních vstupů, zahrad, veřejného osvětlení, svislých dopravních značek na pozemních 
komunikacích. Vždy je nutné tyto zdroje kombinovat se zdroji konvenčními. 

18)19) Pro rodinné domy je možné využívat i tepelná čerpadla napojená na odběr 
nízkopotenciálního tepla z atmosféry, případně zemních vrtů. Nelze opomenout ani biomasu, 
především odpadní dřevní hmotu, ke konversi na teplo, (především vhodné pro RD). Další 
možný alternativní obnovitelný zdroj je využití geotermální energie při  aplikaci hlubinných 
vrtů (1.500 až 5.000 m). 

19)20) Solární ani větrné elektrárny nebudou povolovány. 

 
 

4.2.3 PŘENOS INFORMACÍ 

TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ MTO (VRCHOTOVY JANOVICE) 

20)21) V nových lokalitách soustředěné zástavby budou vybudovány nové síťové rozvaděče 
a napojeny nové uživatelské rozvaděče v souladu s postupem realizace plánované zástavby. 

21)22) Obdobně jako u rekonstruované sítě MTO budou souběžně s novými trasami 
ukládány PE chráničky pro budoucí zavádění optických kabelů pro integrovaný přenos. Tyto 
integrované přenosy zabezpečí i přenosy TV a Radio signálu. 

 

4.2.4 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

22)23) Návrh koncepce doplňuje systém o nová stanoviště pro sběr tříděných komponentů, 
především u nových ploch určených k zástavbě, předpokládá další  dokompletování 
sběrného dvora o zařízení pro paketaci některých vytříděných komponentů a speciálních 
sběrných nádob pro ukládání nebezpečných látek. 

23)24) Pro likvidaci biologických látek návrh zřizuje obecní (případně jako součást zařízení 
pro údržbu veřejné zeleně) kompostovou deponii a kompostovou hmotu doporučuje využívat 
ke kultivaci obecní zeleně. 

24)25) Navrhuje se likvidace jakýchkoli zárodků černých skládek, s vyčištěním území, 
rozebráním naakumulovaných odpadů a případnou rekultivací znehodnoceného území 
(přednostně skládka Rudoltice). Zásady zpracovaného plánu odpadového hospodářství 
městyse budou vyjádřeny v novele vyhlášky o způsobu a efektivním hospodaření s tuhými 
odpady. Předpokládají se i akce účinné prevence, které podstatně omezí vznik tuhých 
odpadů. 

25)26) Všechny nové stavby musí mít vyřešenu nezávadnou likvidaci odpadů podle platných 
předpisů. 

Stanoviště tříděného odpadu jsou zakreslena ve výkrese technické infrastruktury – hmotové 
systémy. 
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4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
(VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, KULTURA, VEŘEJNÁ 
SPRÁVA, OCHRANA OBYVATELSTVA) 

Rozmístění zařízení veřejného občanského vybavení se považuje za stabilizované. 
Případného potřebného rozšíření kapacity těchto zařízení bude dosaženo v rámci stávajících 
funkčních ploch, popřípadě adaptací vhodných objektů. Vyjímku tvoří přestavbová plocha  
pro nový objekt občanského vybavení pod areálem zámku při „Novém“ parkovém náměstí. 

 

 

4.4 DALŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
(OBCHODNÍ PRODEJ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, 
SLUŽBY, VĚDA, VÝZKUM, POZEMKY SOUVISEJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY,VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ). 

Pro umisťování zařízení komerčního vybavení sloužícího místním občanům (obchod, služby) 
jsou vhodné především plochy ve smíšeném venkovském území podél osy tvořené 
náměstím a přilehlými částmi ulic. 

Mimo jádrové prostory zástavby sídelních částí se neumožní vznik kom.-obchodních ploch. 

Další rozvoj občanského vybavení je možný využitím přípustných funkcí rozvojových ploch - 
ploch občanského vybavení, ploch smíšených a výrobních, ploch rekreace, ploch technické 
infrastruktury, ploch dopravních. Jedná se o stavby související s rozvojem podnikání a 
zaměstnanosti v oblasti služeb, sportovních a relaxačních aktivit, cestovního ruchu. 

Sportovní plochy se zařízeními rekreace a volného času se budou rozvíjet ve Vrchotových 
Janovicích v návaznosti na stávající plochy u školy, fotbalového hřiště a přírodního 
koupaliště. Pro sportovní vybavení (hřiště) jsou vyhrazeny plochy v celém sídle i v rámci 
veřejných parků. 

 

4.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Územní plán navrhuje : 

ÚZEMÍ U ZÁMKU VRCHOTOVY JANOVICE 

1) doupravit na základě územní studie, která by měla vyřešit jak sjednocení hmot kolem 
komunikace III/11445 a III/00331, tak samotné členění rozvojových ploch kolem Nového 
náměstí s ohledem k areálu zámku a jeho zapojení do náměstí. To by mělo být uspořádáno 
do menších provozních celků, které by korespondovaly s okolním využitím a zároveň 
umožnily funkci veřejného shromaždiště. 

2) v úrovni komunikací upravit příjezd k navazujícím obytným plochám s novou křižovatkou. 

REGULATIVY : 

Komunikace za zámkem i náměstí budou dokomponovány novou zelení a novými prvky 
parteru včetně obytné ulice a parkové úpravy dle návrhu územního plánu a jeho podmínek 
pro využití ploch. Navrhuje se maximální podíl zeleně v plochách veřejných prostranství do 
50% . 

OSTATNÍ VÝZNAMĚJŠÍ PROSTRANSTVÍ 
 

3) Prostor návsi v Rudolticích dokomponovat soliterními výsadbami středního měřítka při 
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zachování optického propojení s prostory před urbanisticky hodnotnými dvory. 

4) Další návsi v Šebáňovicích a Velké Lhotě změnit z převážně dopravní funkce na převážně 
obytnou, s doplněním o vzrostlou zeleň. 

 
 

OBECNÉ POŽADAVKY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

6) Intenzifikovat některé plochy veřejné zeleně do podoby parků, zejména je vybavit 
mobiliářem, zřídit vnitřní systém cest a odpočívadel a přiměřeně zasahovat do vegetační 
složky. V druhové skladbě užívat zejména jasan, javor mléč, méně klen, lípa, bříza, z 
jehličnanů méně častý modřín. 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚNMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 
A PODOBNĚ 

5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Cílem návrhu krajinného řešení je zachování, resp. obnova charakteru lokality vrchovinné 
venkovské krajiny se zvýšeným podílem trvalých travních porostů, vodních ploch a lesních 
porostů obklopujících jednotlivá sídla a vytvoření obrazu tradiční kulturní krajiny v kontaktu s 
méně antropologizovanou krajinou v okolí vrchu Větráku a Obraženky a přirozeným 
kulturním centrem Janovického zámku. Z hlediska krajinného řešení hlavní problémy 
spočívají: 

• stále velkém množství nedělených orných ploch 

• v rozvoji zástavby a oplocování pozemků v nezastavěném území 

• v rozvoji sportovního a rekreačního využití území 

Sledováním výše uvedeného cíle krajinného řešení by Vrchotovy Janovice měly dosáhnout 
alternativy citlivě osazeného rekreačního města. 

Louky a pastviny, obnova mezí 

V zásadě bude zachováno využití půdy dle druhu katastrálních pozemků. Do budoucna se 
předpokládá převod některých pozemků orné půdy na trvalé kultury a položení základů pro 
pastevní hospodaření. Bude zachován charakter lesa, remízků a rozptýlené zeleně na 
svazích a v blízkosti vodních ploch. Po pozemkové úpravě je nutné dbát jejích požadavků a 
vytvářet vegetační hranice nově vzniklým pozemkům (meze). Meze budou mít podobu 
převážně keřových porostů s vtroušenými stromy, druhová skladba bude vycházet z 
biogeografické typizace území (vegetačního stupně a půdních podmínek). Předpokládá se 
převážně spontánní sukcesní vývoj porostů na mezích s minimální dotací výsadeb cílových 
druhů stromů. Terénní úpravy, obnova kamenných snosů apod. se nepředpokládají. 

Lesy 

Výměra  lesních  porostů  je  v průběhu  dvou  staletí  stabilní.  Dílčí   změny  lze  očekávat   
v procentuálním zastoupení jehličnatých dřevin. Zalesňování by mělo sledovat sklonitost 
terénu, a zároveň respektovat požadavky krajinotvorné, mikroklimatické a protierozní. 
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Druhová skladba a další charakteristiky jsou určovány lesními hospodářskými plány a 
osnovami. Obecný trend však upřednostňuje vytvářet prostor pro postupnou dotaci listnatých 
dřevin do stávající skladby lesa a vytvářet věkově heterogenní porost. Lesy v celém území 
mají vysoký rekreační potenciál. 

Odlesnění 

V souvislosti s těžbou v lokalitě Braštice došlo k částečnému odlesnění. Plocha pro těžbu se 
bude dále rozšiřovat pouze za předpokladu řádné lesnické rekultivace již vytěžených ploch. 
Navržené odlesnění je podrobně popsáno v kap. 4.3. Odlesněné plochy nezůstanou v 
pozemcích určených k plnění funkce lesa, jedná se o bezlesí na ostatní půdě. 

Mimolesní vysoká zeleň 

Silnice v zastavěném území i mimo budou lemovány stromořadími. Předcházet tomu bude 
řádná inventarizace, která stávající aleje vyčistí od starých a nemocných stromů, popřípadě 
se staré stromy ošetří ořezem suchých a starých větví. Současná stromořadí budou 
postupně  obnovována. V úvahu připadá výsadba lípy srdčité (Tilia cordata) a to hlavně        
v zastavěném území obcí, mimo zastavěné území připadá v úvahu bříza bělokorá (Betula 
alba) nebo tradiční ovocné dřeviny jako je jabloň (Prunus sp.), hrušeň (Pyrus sp.) nebo 
třešeň (Malus sp.). 

Chráněny budou vlhké louky v potočních nivách včetně stávajících břehových porostů, s 
jejich záměrným doplňováním se však nepočítá. Spontánní vývoj bude regulován  
přiměřenou údržbou těchto porostů. 

Ostatní stávající prvky mimolesní zeleně - meze, remízky, jednotlivé stromy, skupiny, drobné 
porosty dřevin - budou zachovány a dále rozvíjeny. 

5.2 NÁVRH ÚSES 

Návrh  ÚSES  se  provádí  na  základě  generelu  místního  USES  Vrchotovy  Janovice  a    
z podkladu ÚAP Votice, který vymezuje regionální prvky ÚSES. 

Regionální USES je v návrhu plně respektován a jsou do něj z podkladu místního ÚSES 
vkládány lokální prvky. Lokální prvky nenahrazují prvky regionální. 

Stávající síť je doplněna o nové prvky – lokální biocentra a biokoridory. Nová biocentra se 
zakládají v místech dvou křížících se biokoridorů nebo po vzdálenostech 1200 m. 

Při vymezení ÚSES byly respektovány oba mapové podklady. Změna se týká pouze 
upřesnění na hranice pozemků, případně na hranici BPEJ. Hranice lokálních prvků, které 
byly značně pozměněny nebo i posunuty jsou v mapě vyznačené červenou barvou stejně 
jako prvky nově založené. Bližší informace lze pak také najít v tabulkové části. 

BC 23 je navrženo k založení v severní části zámeckého parku. V současné době je tato  
část parku zanedbaná a proto také málo navštěvovaná. Při budoucí kultivaci je doporučeno 
zachování divokého rázu, který má v anglickém parku své nezastupitelné místo. Péče musí 
dbát extenzivních zásad hospodaření. 

 

5.2.1 LOKÁLNÍ BIOCENTRA 
 

kód 
LC 

název kat. území význam rozloha 
ha 

BPEJ lesní 
typ 

biochora Geobiocenol 
typizace (STG) 

popis 

1 Janovické 
lesy - jih 

Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

7,28 - 4K3, 
4D1 

4VP - les 



29  

2 Velká Lhota 
- východ 

Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

6,25 7.32.44 

7.64.11 

4D1, 
4S2 

4VP 7(A),AB2(3) 

7AB,B4(5) 

ttp, vodní 
plocha, les 

3 U Čihavky Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

10,96 - 3S2, 
3D8, 
3K6, 
3K3, 
3K6 

4VP - les 

3a Kněžský 
rybník 

Vrchotovy 
Janovice 

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

3,54 7.32.44  4BR 7(A),AB2(3) ttp, vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň 

4 U Lihovaru Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

3,68 7.68.11  4BR 7(AB)B(4)5 ttp, 
mimolesní 
zeleň, vodní 
plocha 

7 Libohošťský 
rybník 

Manělovice Lokální 
funkční – 
vložené 
do RBK 

23,33   4BR  Vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň, les 

8 Pod hrází 
Hůreckého 
rybníka 

Rudoltice Lokální 
funkční – 
vložené 
do RBK 

5,33 - 3L1, 
3F1, 
3U3, 
2A3 

4PR - les, vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň 

9 Dvojník Šebáňovice Lokální 
funkční 

5,24 

 

5.50.01  4DO 5(A),AB,(B)4 mimolesní 
zeleň, vodní 

10 Velký 
Sedlečský 
rybník 

Šebáňovice lokální 
funkční 

24,35 5.50.01  4DO 

4PR 

5(A),AB,(B)4 vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň, les, 
ttp 

12 Vrchotův 
potok 

Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

3,77 7.32.41 

7.68.11 

7.50.11 

 4BR 7(A),AB2(3) 

7(AB)B(4)5 

7(A),AB,(B)4 

ttp, 
mimolesní 
zeleň 

13 U Opálenky Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční – 
vložené 
do RBK 

16,15 5.68.11 3S2, 
3K3, 
3K6, 
3U1, 
3S1, 
3D8 

4PR 5(AB)B(4)5 les, ttp, 
mimolesní 
zeleň 
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16 Na 
Křemelce - 
sever 

Vrchotovy 
Janovice - 
Šebáňovice 

lokální 
funkční- 
částečně 
zasahuje 
do 
zájmové 
ho území 

0,69 

v řeš. 
území. 

5.32.14 

5.50.11 

 4BR 5(A),AB2(3) 

5(A)AB3-4 

ttp 

17 Obraženka 
- jihozápad 

Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

9,29 - 3S2, 
2C2, 
3K3, 
3K6 

4PP - les, 
mimolesní 
zeleň 

18 Nad Šancí Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

6,77 - 2S2 4BR - Les 

19 Pýchovec 
západ 

Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

3,41 - 3S2, 

2K3 

4BR - Les 

NOVĚ NAVRŽENÁ BIOCENTRA 

14 Údolí 
Stržence 
a 
Nového 
potoka 

Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
navržené 
– změna 
polohy 
od 
rybníka 
na 
křižovatk 
u dvou 
BK 

6,60 5.37.46 

5.68.11 

2S2, 
3L1, 
3S2 

4PR 

4BR 

5A,AB,B(1)2(3) 

5(AB)B(4)5 

Les, ttp, 
vodní 
plocha 

15 Braštice Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
navržené
- změna 
polohy 
na 
stabilnějš 
í 
mokřadní 
společen 
stvo 

3,76 5.50.11 

5.68.11 

5.29.11 

5.32.11 

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

5(AB)B(4)5 

5(A),AB3 

5(A),AB2(3) 

ttp, vodní 
plocha 

20 Manělovic 
ké rybníky 

Manělovice navržený 
funkční – 
vložené 
do RBK 

3,71 5.68.11 2K5 4BR 5(AB)B(4)5 vodní 
plocha, les, 
mimolesní 
zeleň 

21 Drazník Vrchotovy 
Janovice 

Navržený 
částečně 
funkční 

3,90 5.32.44 

5.50.11 

 4PR 5(A),AB2(3) 

5(A),AB,(B)4 

Mimolesní 
zeleň, vodní 
plocha, 
orná, les 
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22 V Hatích Šebáňovice Navržený 
funkční - 
vložený 
do BK 
11-13/14 

3,15 5.37.56 2K 4PR 5A,AB,B(1)2(3) Les, ttp, 
mimolesní 
zeleň 

23 Zámecký 
park 

Vrchotovy 
Janovice 

Navržený 
funkční 

3,00 7.68.11 

7.29.01 

 4BR 7(AB)B(4)5 

7(A),AB3 

Les, vodní 
plocha, 
mimolesní 

     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 
typ 

Biochora geobiocenologi 
cká typizace 
(STG) 

popis 

1  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

277 - 4V1, 
4D1 

4VP - les 

2  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

535 7.32.11 4S1, 
4V1, 
4D1, 
4K3 

4VP 7(A),AB2(3) les, ttp 

3  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

753 7.29.11 

7.68.11 

 4VP 

4BR 

7(A),AB3 

7(AB)B(4)5 

ttp, vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň 

4  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

1071 7.50.51 

7.64.11 

3S2, 
3K3, 
3K5 

4PP 

4VP 

7(A),AB,(B)4 

7AB,B4(5) 

ttp, les, 
mimolesní 
zeleň 

5  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
nefunkční 

379 7.32.14  4PP 7(A),AB2(3) orná 
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6  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

642 7.48.68 

7.68.11 

 4VP 

4BR 

7AB,B,BD3-4 

7(AB)B(4)5 

les, 
mimolesní 
zeleň, ttp, 
vodní 
plocha, 
orná 

7  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

798 7.68.11 

7.32.41 

 4BR 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 soukromá 
zeleň, ttp, 
vodní 
plocha 

9  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

673 5.32.11 

5.32.54 

2K3, 
3S2, 
2K4 

4BR 5(A),AB2(3) ttp, les, 
mimolesní 
zeleň 

10  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

194 5.32.11  4BR 5(A),AB2(3) ttp 

12  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

575 7.32.14 2K3 4BR 7(A),AB2(3) les, orná 

13  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
částečně 
funkční 

799 7.68.11 

7.29.11 

7.29.01 

7.32.41 

 4BR 7(AB)B(4)5 

7(A),AB3 

 

 
7(A),AB2(3) 

vodní 
plocha, ttp, 
mimolesní 
zeleň, orná 

14  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční- 
změna 
vedení 
trasy 

909 7.32.41 

7.50.11 

3K3 4PR, 

4VP, 

4BR 

7(A),AB2(3) 

7(A),AB,(B)4 

les,orná 
ttp,mimoles 
ní zeleň 

15  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

779 5.32.14 3L1, 
2S2 

4PR 5(A),AB2(3) les, 
mimolesní 
zeleň, orná 
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16  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

545 5.32.14 3L1, 
2S2 

4PR 5(A),AB2(3) les, 
mimolesní 
zeleň, orná, 
vodní 
plocha, ttp, 

17  Šebáňovice, 
Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
částečně 
funkční 

1219 5.32.01 

5.32.14 

5.32.51 

5.32.11 

2K3, 
3S2, 
2S2, 
2K4 

4PR 5(A),AB2(3) ttp, les, 
orná 

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 
funkční- 
na hranici 
zájmovéh 
o území 

18 5.29.11 2C2 4PR 5(A),AB3 mimolesní 
zeleň 

21  Šebáňovice lokální 
částečně 
funkční 

837 5.32.04 

5.29.14 

5.50.01 

2S2 4BR 5(A),AB,B2(3) 

5(A),AB3 

5(A),AB,(B)4 

ttp, 
mimolesní 
zeleň, les 

22  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

1254 5.68.11 

5.32.14 

5.32.54 

5.37.15 

5.50.11 

2K3 4PR 5(AB)B(4)5 

5(A),AB2(3) 

 

 
5A,AB,B(1)2(3) 

5(A),AB,(B)4 

Mimolesní 
zeleň, les, 
ttp, vodní 
plocha, 
orná 

23  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

354 5.68.11  4BR 5(AB)B(4)5 ttp, les, 
mimolesní 
zeleň 

24  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

890 5.32.11 

5.32.14 

5.50.11 

 4BR 5(A),AB2(3) 

 

 
5(A),AB,(B)4 

orná, ttp 

25  Manělovice lokální 
funkční 

624 5.32.14 3L1, 
3S2 

4BR 5(A),AB2(3) les, 
mimolesní 
zeleň, ttp 
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26  Manělovice, 
Rudoltice 

lokální 
funkční 

1277 5.68.11 

5.32.01 

5.40.78 

 

 
5.32.54 

3L1 4BR 5(AB)B(4)5 

5(A),AB2(3) 

5A,AB,B,BD,D2- 
3 

5(A),AB2(3) 

ttp, 
mimolesní 
zeleň, vodní 
plocha 

27  Manělovice, 
Rudoltice 

Lokální 
funkční 

1048 5.68.11 

 

5.32.04 

3L1 4BR 
5(A),AB2(3) 

5A,AB,B,BD,D2- 
3 

 

ttp, 

les, 

mimolesní 
zeleň 

28  Rudoltice Lokální 
funkční 

695 5.68.11 
 
5.50.11 
 
5.32.14 
 
5.32.54 

3L1, 

2S2 

4BR 5(AB)B(4)5 

5(A),AB2(3) 

 

les, 

mimolesní 
zeleň, 

vodní 
plocha 

NOVĚ NAVRŽENÉ BIOKORIDORY 

11A  Vrchotovy 
Janovice 

Navržený  172 
5.32.54 

7.68.11 

 

2K4 4BR 
7(AB)B(4)5 

ttp, 
mimolesní 
zeleň 

11B  Vrchotovy 
Janovice 

Navržený 358 7.32.11 

 

7.37.15 

2K4 4BR 7(A),AB2(3) ttp, les, 
mimolesní 
zeleň 

 
 

5.2.1 LOKÁLNÍ BIOCENTRA 
 

kód 
LBC 

název kat. území význam rozloha 
ha 

BPEJ lesní 
typ 

biochora Geobiocenol 
typizace (STG) 

popis 

1 Janovické 
lesy - jih 

Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

7,42 - 4K3, 
4D1 

4VP - les 
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2 Velká Lhota 
- východ 

Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

6,36 7.32.44 

7.64.11 

4D1, 
4S2 

4VP 7(A),AB2(3) 

7AB,B4(5) 

ttp, vodní 
plocha, les 

3 U Čihavky Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

11,20 - 3S2, 
3D8, 
3K6, 
3K3, 
3K6 

4VP - les 

3a Kněžský 
rybník 

Vrchotovy 
Janovice 

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

3,39 7.32.44  4BR 7(A),AB2(3) ttp, vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň 

4 U Lihovaru Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

3,9 7.68.11  4BR 7(AB)B(4)5 ttp, 
mimolesní 
zeleň, vodní 
plocha 

7 Libohošťský 
rybník 

Manělovic 
e 

Lokální 
funkční – 
vložené 
do RBK 

23,2   4BR  Vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň, les 

8 Pod hrází 
Hůreckého 
rybníka 

Rudoltice Lokální 
funkční – 
vložené 
do RBK 

3,41 - 3L1, 
3F1, 
3U3, 
2A3 

4PR - les, vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň 

9 Dvojník Šebáňovic 
e 

Lokální 
funkční 

5,25 5.50.01  4DO 5(A),AB,(B)4 mimolesní 
zeleň, vodní 

 

10 Velký 
Sedlečský 
rybník 

Šebáňovic 
e 

lokální 
funkční 

24,32 5.50.01  4DO 

4PR 

5(A),AB,(B)4 vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň, les, 
ttp 

12 Vrchotův 
potok 

Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

3,86 7.32.41 

7.68.11 

7.50.11 

 4BR 7(A),AB2(3) 

7(AB)B(4)5 

7(A),AB,(B)4 

ttp, 
mimolesní 
zeleň 
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13 U Opálenky Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční – 
vložené 
do RBK 

16,03 5.68.11 3S2, 
3K3, 
3K6, 
3U1, 
3S1, 
3D8 

4PR 5(AB)B(4)5 les, ttp, 
mimolesní 
zeleň 

14 Údolí 
Stržence a 
Nového 
potoka 

Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční – 
změna 
polohy 
od 
rybníka 
na 
křižovatk 
u dvou 
BK 

6,60 5.37.46 

5.68.11 

2S2, 
3L1, 
3S2 

4PR 

4BR 

5A,AB,B(1)2(3) 

5(AB)B(4)5 

Les, ttp, 
vodní 
plocha 

15 Braštice Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční- 
změna 
polohy 
na 
stabilnějš 
í 
mokřadní 
společen 
stvo 

3,71 5.50.11 

5.68.11 

5.29.11 

5.32.11 

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

5(AB)B(4)5 

5(A),AB3 

5(A),AB2(3) 

ttp, vodní 
plocha 

16 Na 
Křemelce - 
sever 

Vrchotovy 
Janovice - 
Šebáňovic 
e 

lokální 
funkční- 
částečně 
zasahuje 
do 
zájmové 
ho území 

0,7694 5.32.14 

5.50.11 

 4BR 5(A),AB2(3) 

5(A)AB3-4 

ttp 

 

17 Obraženka 
- jihozápad 

Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

9,34 - 3S2, 
2C2, 
3K3, 
3K6 

4PP - les, 
mimolesní 
zeleň 

18 Nad Šancí Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

6,58 - 2S2 4BR - Les 

19 Pýchovec 
západ 

- Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

3,4 - 3S2, 
2K3 

4BR - Les 

NOVĚ NAVRŽENÁ BIOCENTRA 

20 Manělovic 
ké rybníky 

Manělovice navržený 
funkční – 
vložené 
do RBK 

3,74 5.68.11 2K5 4BR 5(AB)B(4)5 vodní 
plocha, les, 
mimolesní 
zeleň 
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21 Drazník Vrchotovy 
Janovice 

Navržený 
částečně 
funkční 

3,9 5.32.44 

5.50.11 

 4PR 5(A),AB2(3) 

5(A),AB,(B)4 

Mimolesní 
zeleň, vodní 
plocha, 
orná, les 

22 V Hatích Šebáňovice Navržený 
funkční - 
vložený 
do BK 
11-13/14 

3,2 5.37.56 2K 4PR 5A,AB,B(1)2(3) Les, ttp, 
mimolesní 
zeleň 

23 Zámecký 
park 

Vrchotovy 
Janovice 

Navržený 
funkční 

3,0 7.68.11 

7.29.01 

 4BR 7(AB)B(4)5 

7(A),AB3 

Les, vodní 
plocha, 
mimolesní 

     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 
LBK 

název kat. území význam délka 
m 

BPEJ lesní 
typ 

Biochora geobiocenologi 
cká typizace 
(STG) 

popis 

1  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

263 - 4V1, 
4D1 

4VP - les 

 

2  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

527 7.32.11 4S1, 
4V1, 
4D1, 
4K3 

4VP 7(A),AB2(3) les, ttp 

3  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

724 7.29.11 

7.68.11 

 4VP 

4BR 

7(A),AB3 

7(AB)B(4)5 

ttp, vodní 
plocha, 
mimolesní 
zeleň 

4  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

1042 7.50.51 

7.64.11 

3S2, 
3K3, 
3K5 

4PP 

4VP 

7(A),AB,(B)4 

7AB,B4(5) 

ttp, les, 
mimolesní 
zeleň 

5  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
nefunkční 

385 7.32.14  4PP 7(A),AB2(3) orná 
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6  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
funkční 

640 7.48.68 

7.68.11 

 4VP 

4BR 

7AB,B,BD3-4 

7(AB)B(4)5 

les, 
mimolesní 
zeleň, ttp, 
vodní 
plocha, 
orná 

7  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

861 7.68.11 

7.32.41 

 4BR 7(AB)B(4)5 

7(A),AB2(3) 

parková 
zeleň, vodní 
plocha, ttp, 
mimolesní 
zeleň 

8  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

292 7.68.11  4BR 7(AB)B(4)5 soukromá 
zeleň, ttp, 
vodní 
plocha 

9  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

740 5.32.11 

5.32.54 

2K3, 
3S2, 
2K4 

4BR 5(A),AB2(3) ttp, les, 
mimolesní 
zeleň 

10  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

200 5.32.11  4BR 5(A),AB2(3) ttp 

 

          

12  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

585 7.32.14 2K3 4BR 7(A),AB2(3) les, orná 

13  Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
částečně 
funkční 

685 7.68.11 

7.29.11 

7.29.01 

7.32.41 

 4BR 7(AB)B(4)5 

7(A),AB3 

 

 
7(A),AB2(3) 

vodní 
plocha, ttp, 
mimolesní 
zeleň, orná 

14  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční- 
změna 
vedení 
trasy 

793 7.32.41 

7.50.11 

3K3 4PR, 

4VP, 

4BR 

7(A),AB2(3) 

7(A),AB,(B)4 

les,orná 
ttp,mimoles 
ní zeleň 

15  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

775 5.32.14 3L1, 
2S2 

4PR 5(A),AB2(3) les, 
mimolesní 
zeleň, orná 
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16  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

535 5.32.14 3L1, 
2S2 

4PR 5(A),AB2(3) les, 
mimolesní 
zeleň, orná, 
vodní 
plocha, ttp, 

17  Šebáňovice, 
Vrchotovy 
Janovice 

lokální 
částečně 
funkční 

1870 5.32.01 

5.32.14 

5.32.51 

5.32.11 

2K3, 
3S2, 
2S2, 
2K4 

4PR 5(A),AB2(3) ttp, les, 
orná 

18  Šebáňovice Lokální 
funkční 

80 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 
funkční- 
na hranici 
zájmovéh 
o území 

15 5.29.11 2C2 4PR 5(A),AB3 mimolesní 
zeleň 

 

21  Šebáňovice lokální 
částečně 
funkční 

913 5.32.04 

5.29.14 

5.50.01 

2S2 4BR 5(A),AB,B2(3) 

5(A),AB3 

5(A),AB,(B)4 

ttp, 
mimolesní 
zeleň, les 

22  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

1360 5.68.11 

5.32.14 

5.32.54 

5.37.15 

5.50.11 

2K3 4PR 5(AB)B(4)5 

5(A),AB2(3) 

 

 
5A,AB,B(1)2(3) 

5(A),AB,(B)4 

Mimolesní 
zeleň, les, 
ttp, vodní 
plocha, 
orná 

23  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
funkční 

330 5.68.11  4BR 5(AB)B(4)5 ttp, les, 
mimolesní 
zeleň 

24  Vrchotovy 
Janovice 

Lokální 
částečně 
funkční 

770 5.32.11 

5.32.14 

5.50.11 

 4BR 5(A),AB2(3) 

 

 
5(A),AB,(B)4 

orná, ttp 

25  Manělovice lokální 
funkční 

636 5.32.14 3L1, 
3S2 

4BR 5(A),AB2(3) les, 
mimolesní 
zeleň, ttp 
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26  Manělovice, 
Rudoltice 

lokální 
funkční 

1221 5.68.11 

5.32.01 

5.40.78 

 

 
5.32.54 

3L1 4BR 5(AB)B(4)5 

5(A),AB2(3) 

5A,AB,B,BD,D2- 
3 

5(A),AB2(3) 

ttp, 
mimolesní 
zeleň, vodní 
plocha 

NOVĚ NAVRŽENÉ BIOKORIDORY 

11  Vrchotovy 
Janovice 

Navržený 
funkční 

645 7.32.11 

7.32.44 

5.32.54 

7.68.11 

2K4 4BR 7(A),AB2(3) 

 

 
5(A),AB2(3) 

7(AB)B(4)5 

ttp, les, 
mimolesní 
zeleň 

 

Regulativy pro existující biokoridor 

 

Bude umožněna migrace všech organismů mezi biocentry, nikoliv jejich trvalá 
existence v biokoridoru. Proto jsou přípustné širší možnosti hospodářského využití - 
biokoridor může být z části tvořen antropickými společenstvy s dostačující 
ekologickou stabilitou (extenzívní sady, trvalé travní porosty aj.). Možné je souběžné 
vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami atd. V 
nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb (příčné 
křížení), vodohospodářských zařízení, čistíren odpadních vod atd. Ostatní změny a 
činnosti zhoršující ekologickou stabilitu jsou vyloučeny. 

Regulativy pro prvky ÚSES navržené k založení 

Nelze připustit takovou změnu ve využití území, která budoucí realizaci znemožní 
nebo výrazně ztíží - jsou vyloučeny činnosti a změny využití území zhoršující jeho 
ekologickou stabilitu. Regionální ÚSES v řešeném území je uveden v části ODŮVODNĚNÍ. 

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je chráněna příslušnými zákony, územní plán vytváří podmínky pro 
zvýšení prostupnosti mezi obcemi, přírodními zajímavostmi a lesem. Při oplocování pozemků 
v nezastavěném území (vyjma lesa) bude užíváno pouze pevné oplocení z přírodních 
materiálů, prostupné pro volně žijící živočichy nebo mobilní elektrické ohradníky. 

Cestní síť je v území zachována a plní funkci hospodářskou i spojovací mezi obcemi. Po 
stávajících cestách je vedena žlutá turistická stezka (Maršovice – Vrchotovy Janovice – 
Olbramovice), zelená turistická stezka (Neveklov – Maršovice – Vrchotovy Janovice – 
Olbramovice) a naučná stezka okolo vrchu Větrák (Vrchotovy Janovice – Olbramovice). 
Nově je navrženo napojení na Sedlčany, Křečovice, Bystřici, Heřmaničky a Votice. Nesmí 
docházet k omezování průchodu po  cestách  vedených  v katastru  nemovitosti v krajině  a  
v přehledu veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin. 

5.4 VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Území obce Vrchotovy Janovice je ohroženo vodní erozí především na orné půdě. Průměrný 
roční smyv půdy se pohybuje na většině území okolo 3-4t/ha/rok,směrem na jih(Vel.Lhota), 
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kde se terén svažuje vzrůstají také hodnoty průměrného smyvu, ten se tu pohybuje až k 10t/ 
ha/rok.Souhrnně lze označit půdy na k.ú.Vrchotovy Janovice a Rudoltice za mírně ohrožené 
vodní erozí a na katastru Šebáňovice a Manělovice za půdy náchylné k vodní erozi. 

Efektivní řešení eroze přináší pozemkové úpravy, které v první řadě řeší právě majetkovou 
organizaci půdního fondu, přičemž ihned navrhují vhodné tvary pozemků při  určité 
sklonitosti, přístup k pozemkům, realizaci ÚSES (který velmi dobře plní protierozní funkci) 
apod. 

S ohledem na klimatický region a pravděpodobnost četnosti srážek bude v celém správním 
území dodržena ochrana zemědělské půdy před vodní erozí (PROTIEROZNÍ OCHRANA 
ZEM. PŮDY ČSN 75 45 00) souborem opatření organizačních (protierozní  rozmístění 
plodin, pásové pěstování plodin, delimitace kultur atp.), agrotechnických a technických 
(protierozní příkopy záchytné, sběrné, svodné, průlehy, vsakovací pásy, ochranné nádrže, 
polní cesty s protierozní funkcí atp.). 

Na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvarům budou 
zachovávány břehové porosty. Tam, kde se tyto porosty nenacházejí, bude dodržován 
ochranný pás nezorněné půdy o šířce nejméně 6 m od břehové čáry vodního toku a jiných 
vodních   útvarů,  čímž  bude  přirozeně  vytvořen  dostatečně  široký  zatravněný  pás  i       
s dřevinami. 

Bude také zvyšována výměra lesních pozemků zalesňováním nevhodně situovaných ploch, 
vše při dodržení vhodné druhové skladby nové výsadby. 

 

5.5 VYMEZENÍ PLOCH PRO OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM 

V údolí Janovického potoka je vymezena aktivní zóna záplavového území a také hranice 
stoleté vody. Toto pásmo je závazné pro územní plán a není do něj zasahováno. Pro 
zadržení vody při kulminačních průtocích je vhodné v tomto prostoru udržovat pobřežní 
vegetaci, popřípadě ji zakládat. Omezí se tím smyv půdních částic do vodního prostředí a 
zároveň se zabrání ochuzení půdy o její nejproduktivnější část. Na hrázích rybníků se 
doporučuje pravidelná kontrola výpustního zařízení, stabilita hráze a její těsnost. V případě 
zjištěné škody je nutno ihned závadu opravit a zajistit tím stabilitu vodní nádrže. 

Místo nákladného zakládání nových opatření proti možným rizikům záplav je vhodná 
rekonstrukce původních staveb, která může v případě potřeby být doplněna o suché poldry, 
které jednak zachycují vodní srážky, ale také půdní částice z polí. 

 
 

5.6 VYMEZENÍ PLOCH PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ 
EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

 

označ. 
lokality 

plocha 
rozdíl- 
ného 
využití 

pořadové 
číslo 
plochy 
K… 

upřesněná charakteristika hlavního 
využití 

podmiňující 
veřejně 
prospěšné 
stavby 

časový 
horizont 
využití 
do roku 

VJ NP 25 
27 

zeleň přírodního charakteru R82 
R81 

 

RU NP 6 zeleň přírodního charakteru R80  
  3   

  8   

  9   

Jsou vymezeny plochy pro pastevní areály a alternativní energetické zdroje spolu s plochami 
pro mimolesní vysokou a keřovou zeleň. 

1) Počítá se s omezeným využitím vybraných pozemků pro pastvu, v rozsahu, který by 
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nadměrně nenarušoval rostlinný kryt 

2) Je doporučeno usilovat o zřízení nových lesních ploch, které budou povoleny na základě 
kladných jednání s dotčenými orgány v dalších řízeních,v následujících lokalitách u obcí : 

Velká Lhota – na návrší západně od severu obce až k jihu; Vrchotovy Janovice – na 
návrší jihozápadně od městyse a kolem obvodu dobývacího prostoru kamenolomu; 
Mrvice (VJ) a Šebáňovice – kolem dálnice D3; U Balíčků (VJ) – návrší kolem lokality; 
Rudoltice – jižně pod obcí kolem potoka a svahy k Hůreckému rybníku 

3) Hospodářské využití musí ve všech případech respektovat zájem ochrany přírodních 
zdrojů a ÚSES. 

4) Je navrženo začlenění stávajících výrobních objektů zemědělského charakteru do krajiny 
– úprava ozelenění obvodu stávajících zemědělských areálů. 

 

 

5.7 KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

5) Pro větší využívání krajiny pro pěší a cyklistickou (horskou) turistiku budou vyznačeny a 
udržovány cesty, propojující místní části se stávajícím systémem turistických a 
cyklistických značených cest na území ČR. Dále se předpokládá rekreační využití 
vyhrazených areálů a speciálních stezek pro jízdu na koních. Tyto stezky budou 
odděleny od ostatních (pěších, cyklistických a vozových) cest a budou zřizovány a 

udržovány jako součást jezdeckých areálů. 

6) Rekreační využití krajiny kolem rybníků bude respektovat příslušnost části území do 
ochranných pásem a bude omezeno v územích podléhajících režimu ÚSES. 

7) U jednotlivých sídel se rekreační využití krajiny omezí na areál koupaliště ve Vrchotových 
Janovicích a výhledově též na možnosti přiměřeného využívání nově založených ploch 
ochranné, vysoké zeleně, lesů a luk pro každodenní rekreaci. 

8) Areály zahrádkářských osad se považují za územně stabilizované. 

9) Pro větší využívání účelových komunikací v krajině a spojení místních částí cyklistickou 
dopravou či turistikou budou vyznačeny a udržovány nové značené trasy, především 
mezi Sedléčkem a Janovicemi a také mezi Rudolticemi a Manělovicemi. 

5.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů se na území obce nacházejí, nepředpokládají 
se jeho rozšíření. Vymezení ložiska je pouze vyznačeno v grafické části. 

 

ložisko/ dobývací prostor / CHLÚ IČO, firma využitá 
surovina 

poznámka 

Ložisko 3180400 A-Trade 2006, 

27583791 

Kámen pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou výrobu 

DP 70964 A-Trade 2006, 

27583791 

Granodiorit 
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CHLÚ 18040000 A-Trade 2006, 

27583791 

Kámen pro 
hrubou a 
ušlechtilou 
kamenickou 
výrobu 

13,62 Ha 

Pro realizaci staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ platí povinnost postupu 
podle §18 a §19 zákona č. 44/1998Sb. (Horní zákon) – tj. zákaz budování staveb pokud 
k nim nebyl vydán souhlas příslušného odboru Středočeského krajského úřadu v Praze 5, 
Zborovská 11. 
 

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 
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)  

6.1 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A OBECNÁ 
CHARAKTERISTIKA JEJICH PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ 
STRUKTURA PLOCH S ROZDÍLNÝM ZBŮSOBEM VYUŽITÍ DLE 
VYHL. 501 / 2006 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny plochy s rozdílným způsobem využití (dále jen 
„funkční plochy“)zastavěného,nezastavěného území,zastavitelných ploch v řešeném území. 

Do funkčních ploch v tabulce nejsou zahrnuty stávající a navrhované pozemní komunikace a 
také ostatní plochy využívané sezónně nebo pouze místně (běžecké, cyklistické tratě, plochy 
lesního hospodářství,atd.) 

Pro územní plán jsou stanoveny tyto podrobněji členěné plochy funkčního využití : 

Plochy bydlení – BI, BV, BH 

Plochy smíšené obytné –SM, SV 

Plochy občanského vybavení – OV, OS, OH 

Plochy smíšené výrobní - VS 

Plochy výroby a skladování – VL, VZ 
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Plochy systému sídelní zeleně - ZO, ZS, ZV, ZP 

Plochy rekreace – RI, RN 

Plochy technické infrastruktury – TI, TO Plochy 

dopravní infrastruktury – DS, DZ, DX 

Plochy zemědělské –NZ, NZp 

Plochy lesní – NL 

Plochy přírodní – NP 

Plochy těžby nerostů –NT 

Plochy vodní a vodohospodářské – W 

Plochy veřejných prostranství – VP 

Plochy smíšené nezastavěného území - nejsou uvažovány 

Stanovené dělení je včetně obecné (předpokládané) charakteristiky využití uvedeno 
v následující tabulce : 

 

značka název funkční plochy obecná charakteristika 

BI PLOCHY BYDLENÍ - 

v rodinných domech – 

městské a příměstské 

bydlení městského typu v rodinných domech s 
vyloučením chovu hospodářských zvířat 

BV PLOCHY BYDLENÍ - 

v rodinných domech – 

venkovské 

bydlení venkovského typu v rodinných domech, 
resp. v dvojdomech - nízkopodlažní zástavbě s 
možným spojením se zemědělskou činností - 
hospodářským využitím pozemků (rostlinná 
výroba, chov drobného domácího zvířectva ) - 
vždy pouze pro vlastní potřebu a nenarušujícím 
obytné objekty sousedů. 

BH PLOCHY BYDLENÍ - 

v bytových domech 

bydlení v bytových domech s možným nebytovým 
využitím parterů (t.j. 1. nadzemních podlaží) 
nerušícími obslužnými funkcemi místního 
významu 

SM PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - 
městské 

bydlení v bytových domech; občanské vybavení 
pouze v druzích a rozsahu potřebném pro 
obsluhu místních obyvatel 

SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - 
venkovské 

bydlení v rodinných domech; občanské vybavení 
pouze v druzích a rozsahu potřebném pro 
obsluhu místních obyvatel 

OV PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ 
–veřejná infrastruktura 

plochy určené pro plnění funkcí občanského 
vybavení – školství, zdravotnictví, státní správa, 
kultura, tělovýchova, služby, obchod 

OS PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ - 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

plochy a objekty sportovních zařízení a obdob- 
ných provozů, vycházející ze sportovní relaxace 
(pohybové) obyvatel vč.přírodních koupališť 

OH PLOCHY OBČAN.VYBAVENÍ 
- hřbitovy 

hřbitov 

VS PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 
řemeslné výroby, služeb 

výrobny a provozovny živnostenského charakteru 
– např. sídla firem, služby 

VL PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ – lehký průmysl 

plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, 
negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje 
hranice areálu 
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VZ PLOCHY VÝROBY A 
SKLADOVÁNÍ – zemědělská 
výroba 

výrobny a provozovny zemědělského charakteru, 
ochranné pásmo plynoucí z rozsahu ploch 
rostlinné či živočišné výroby nesmí zasáhnout 
plochy s bydlením 

ZO PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ – ochranná a izolační 

izolační zeleň, liniová zeleň podél komunikací a 
vodotečí 

ZS PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ–soukromá, vyhrazená 

plochy soukromé zeleně –zahrady, 
předzahrádky, sady 

Součástí zahrádek mohou být další doplňkové 
stavby - skleníky, altány, bazény aj. 

ZV PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ–na veřejných 
prostranstvích 

plochy veřejné zeleně –parky a parkově 
upravená zeleň, uliční zeleň jako součást 
veřejného prostoru 

ZP PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ – přírodního 
charakteru v sídle 

plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu 

RI PLOCHY REKREACE – 
rodinná rekreace 

chalupy a chaty s vlastní zahradou, vyhovující 
definici rodinného domu dle SZ 

RN PLOCHY REKREACE – 

na plochách přírodního 
charakteru 

chaty a chalupy stavebně neuzpůsobené pro 
celoroční obývání, veřejná tábořiště, rekreační 
louky ( kempy) 

TI PLOCHY TECHICKÉ INFRAST 

- inženýrské stavby 

objekty a provozy technického vybavení území - 
zejména objekty technické infrastruktury – 
vodárny, vodojemy, ČOV, trafostanice, apod. 

TO PLOCHY TECHICKÉ INFRAST 
Stavby pro nakládání s odpady 

účelové objekty a zařízení pro TKO – plochy 
skládek, sběrných dvorů, apod. 

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRAS 
- silniční 

garážování nebo parkování vozidel; čerpací 
stanice pohon. hmot, odstavné a silniční plochy 

DZ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRAS 
- drážní 

tratě, zastávky, stanice, vlečky, apod. 

DX PLOCHY DOPRAVNÍ INFRAS 

- účelové komunikace 
Polní cesty, lesní cesty a jiné účelové komunikace 
s významem trvalých dopravních propojení, 
zejména pěších a cyklistických 

NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – 
orná půda 

orná půda; 
stavby nezbytné pro obhospodařování 

NZp PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - 
nízká a rozptýlená zeleň – 
maloplošná zeleň, louky, 
pastviny (TTP) 

louky a pastviny, extenzivní zeleň, sady: 

specifické využití ploch TTP; 

stavby nezbytné pro obhospodařování 

NL PLOCHY LESNÍ – 
plochy užívané pro funkci lesa 

lesní porosty (PUPFL); 
stavby nezbytné pro obhospodařování 

NP PLOCHY PŘÍRODNÍ – 

- vysoké zeleně- izolační a 
doprovodná zeleň v krajině 

plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu, 
meze a remízky 

NT PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ – 
krajinné zóny těžby 

plochy těžby (povrchových dolů,pískoven,lomů, 
výsypek,odvalů,kališť,rekultivací) a souvisejícího 
technického vybavení a staveb 

W PLOCHY VODNÍ A 
VODOHOSPODÁŘSKÉ – 
vodní toky a plochy 

vodní toky a plochy 

VP VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ veřejná prostranství – náměstí, návsi, ulice 

Vymezení jednotlivých funkčních ploch v řešeném území je předmětem grafické části – 
Hlavní výkres číslo 2. 
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6.1.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY V ZASTAVĚNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ 

 

Definice užívaných pojmů : 

Převažující využití – Funkce, které lze v území připustit a které by měly být v území vždy 
zastoupeny (hlavní využití). Návrhové plochy mají upřesněný účel využití blíže 
specifikován v kapitole 3. 

Přípustné využití. – Funkce, které lze v území obecně připustit. Případné funkční a 
prostorové kolize je třeba řešit především s ohledem na přípustné využití. 

 U všech ploch s rozdílným způsobem využití je přípustná dopravní a technická 
infrastruktura v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

Podmíněné využití. – Funkce, jejichž vhodnost schvaluje v konkrétní situaci zastupitelstvo 
obce na základě posudku oprávněné osoby na úseku územního plánování. V případě 
souhlasu se v územním rozhodnutí či stavebním povolení mohou stanovit doplňkové 
omezující podmínky využití (například maximální přípustnou kapacitu zařízení) tak, aby 
nebylo schvalované využití na újmu přípustnému využití v území (funkční ploše). 

 
 
 
 
 
 

Použité značky 

Převažující a přípustné využití 

přípustné využití v 1.nadzemním a 1.podzemním podlaží; jinak podmíněné využití 

přípustné využití jen v 1.nadzemním a event. v 1.podzemním podlaží 

Podmíněné využití 

Podmíněné využití jen v 1.nadzemním a event. v 1.podzemním podlaží 

Nepřípustné využití 

 

 
Pro území jsou definována funkční využití, které doplňuje kapitola 3 o další charakteristiky 
hlavního využití upřesňující následující regulativy funkčního využití : 

(   termín  „ostatní“  uvedený  za  druhy  využití  označuje  ty,  u  nichž  nebylo  uvedeno        
v předchozích položkách využití úžeji specifikované ) 

 

1 

2 

 

3 
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6.1.2 PLOCHY V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 

Řešení územního plánu mimo vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy nepřipouští 
vznik nových prostorově oddělených sídelních jednotek ani rozšiřování stávajícího 
stavebního využití kromě účelových zařízení pro obhospodařování krajiny (funkčních ploch) 
nebo specifických zařízení umožňujících využití obnovitelných zdrojů (např. studny, vrty, 
kolektory - vyjma větrných a solárních elektráren), nebo technického vybavení (sítě TI) a 
zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků (protierozní opatření - především plochy ochranné zeleně, vodní plochy, 
protipovodňová opatření a další vodní díla, která jsou uvedena ve vodním zákoně), drobné a 
doplňkové objekty pro turistiku a rekreaci (tj. nevyžadující stavební povolení ani ohlášení), 
cyklistické stezky, účelové komunikace apod. 

Do nezastavitelných ploch patří : 

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

– ochranná a izolační ( ZO ) 

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

– soukromá a vyhrazená ( ZS ) 

PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ – přírodního 

charakteru v sídle ( ZP ) 

PLOCHY PŘÍRODNÍ - vysoké zeleně- izolační a doprovodná 

zeleň v krajině ( NP ) 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – orná půda ( NZ ) 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – (TTP) ( NZp ) 

PLOCHY LESNÍ – (PUPFL) ( NL ) 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ ( W ) 
 

6.2 STANOVENÁ INTENZITA VYUŽITÍ POZEMKŮ V ZASTAVĚNÉM 
ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH 

Ukazatele pro přípustnou intenzitu využití se týkají vždy stavebního pozemku včetně 
prostorově souvisejících pozemků nádvoří, zahrad apod., pokud mají tvořit se stavebním 
pozemkem jeden funkční a provozní celek. 

Definice užívaných pojmů 

• Podlažnost – Počet nadzemních podlaží. Pokud se počet nadzemních podlaží v různých 
částech stavby liší, uvažuje se vždy největší počet nadzemních podlaží dosažený v 
jednom místě  stavby  při  přilehlé  veřejné  komunikaci.  Pokud  je  stavebně  upraveno  
k účelům využití podkroví o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, 
považuje se za zvláštní druh nadzemního podlaží: v podlažnosti je uváděno zvlášť, jeho 
zastavěná plocha a obestavěný prostor v započitatelné části jsou započítávány spolu se 
zastavěnou plochou a obestavěným prostorem ostatních nadzemních podlaží. Označení 
podlažnosti  se   skládá   z přípustného   počtu   nadzemních   podlaží  +   označení  „P“  
v případech, kdy se připustí využití podkroví. 

• Nadzemní podlaží – Podlaží, která nemají úroveň horního líce podlahy v průměru níže 
než 0,80m pod úrovní okolního neupraveného terénu ve styku s lícem budovy. Pro 
výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného 
podlaží. 

• Zastavěná plocha – plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých 
konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. 
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VJ TO 1 0,651 1+P 3000 1000 
BI 2 2,571 1+P 750 250 
VS 3 0,686 1+P 900 300 
BV 7 0,040 1+P celý pozemek 300 
BV 8 0,481 1+P celý pozemek 500 
BV 10 0,386 1+P celý pozemek 500 
BV 11 0,322 1+P 900 300 
BV 12 0,087 1+P celý pozemek 250 
BV 13 0,129 1+P celý pozemek 300 
BV 14 0,541 1+P 900 300 
OV 16 0,151 2+P celý pozemek 500 
BV 18 0,197 1+P 600 200 
BI 20 5,232 1+P 750 250 
BI 23 0,343 1+P 450 150 
VS 24 1,666 1+P 3000 1000 
BI 26 3,667 1+P 900 300 
BV 28 0,137 1+P celý pozemek 300 
BV 29 0,330 1+P 900 300 
BV 30 0,524 1+P 900 300 
BV 33 0,356 1+P 900 300 
VS 34 0,203 1+P 900 300 
BV 35 0,294 1+P 1200 300 
BV 37 0,248 1+P 1200 300 
BV 38 0,692 1+P 2000 300 
BV 47 1,011 1+P 900 300 
TI 50 0,050 1+0 celý pozemek celý pozemek 

 

VZ 53 1,81 podmínky prostorového uspořádání plochy viz níže 
 

BV 54 0,19 1+P celý pozemek 300 
 

BI 55 0,82 1+P 800 300 

 BV 56 0,12 1+P celý pozemek 300 

 TO, VS 57 0,76 podmínky prostorového uspořádání plochy viz níže 

MA BV 1 1,228 1+P 900 300 
OS 2 0,541 1+P 2500 500 
BV 3 1,0510,461 1+P 900 300 
RN 4 0,731 1+P 300 100 
RI 5 0,204 1+P 1200 300 

RU BV 1 1,239 1+P celý pozemek 500 
BV 4 0,723 1+P 2500 500 
VZ 5 0,837 1+P 2000 1000 
BV 7 1,000 1+P 600(pro1/2dvojdomu) 150 

 

BV 10 0,50 1+P celý pozemek 250 
 

BV 11 0,14 1+P celý pozemek 250 

SE BV 1 0,174 1+P 750 250 
BV 2 0,235 1+P 750 250 
BVBV 33 0,4560,456 1+P1+

P 
celý pozemek celý 
pozemek 

500500 

BV 4 0,330 1+P 900 300 
BV 5 0,204 1+P 900 300 
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BV 6 0,721 1+P 900 300 
BV 7 0,270 1+P celý pozemek 300 
BV 8 0,353 1+P 1500 300 
BV 9 0,382 1+P 1500 300 

 

BV 10 0,462 1+P celý pozemek 300 
 

BV 13 0,959 1+P 1500 300 
 

 

“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). 

- 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. 

 

*  Pokud  nebude  v době  přípravy  investice  reálné,  v předpokládaných  etapách,  počítat  
s napojením na veřejnou kanalizaci, lze z hlediska územního plánu podmíněně připustit 
výstavbu na takto označených plochách za předpokladu, že investor až do doby napojení 
zajistí individuální čištění odpadních vod v kvalitě odpovídající požadavkům zákona a 
dotčených orgánů. 

• 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. 

• Celková výška hřebene staveb nesmí překročit 12m nad podlahou 1.nadzemního 
podlaží. 

• 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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• Půdorysy  staveb   budou   mít   obdélníkové   tvary  nebo   s obdélníkovým   půdorysem 
s poměrem stran minimálně 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. 

 
 

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) : 

Právo k vyvlastnění dle ust. § 170 zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona) Územní 
plán Vrchotovy Janovice neuplatňuje. Právo k vyvlastnění pro VPS vymezených koridory 
bude uplatněno vydáním územního rozhodnutí pro jednotlivé stavby. 

Předkupní právo u uvedených staveb bude vloženo ve prospěch městyse Vrchotovy 
Janovice (čísla pozemků bez závorek <..>). 

Předkupní právo dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona), pro parcelní 
čísla uvedené v závorkách (..) Územní plán Vrchotovy Janovice neuplatňuje, neboť tyto jsou 
ve vlastnictví městyse Vrchotovy Janovice. 
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7.1.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVU, VYMEZENÍ KORIDORŮ (WD) 

Koridory pro tyto veřejně prospěšné stavby se vymezují: 

- pruhem 12 m vymezeným vždy 6 m od osy stavby pro dopravu 

ozna- 
čení 

W… 

katastr. 
území 

účel stavby Pořadí 
změn 

(předpoklad 
etapizace) 

Pozemky určené 
k vymezení koridorů 
v katastrálním území 

D1 VJ, SE Koridor dálnice D3 včetně ploch pro její 
technické zajištění 

III. <304/10>, < 237/1>, 
<227/12>, <227/14>, 
(993), (998), <216/19>, 
<216/43>, <216/32>, 

    <216/34>, <216/38>, 
<197>,<198>, <190/26>, 
<181/1>,<223>,(227/21), 
<256>, <254>, <253/1>, 
<251>, <250>,<234>, 
<236>, <322>, <235>, 
<241>,<304/7>,<304/9>, 
<270>, (2336/1), <275>, 
(2377), <278/3>, 
<278/1>, <282> 

D02 VJ Komunik. zpřístupňující rozvojové plochy 
Z2, Z3 

III. 557/1, 556/1 

D04 VJ Úprava plánované křižovatky III/01811 a 
I/18 na mimoúrovňovou – sjezd Z51 
(podmíněno založením NP K40) 

II. 1304/1, (2234/1), 1301 

D05 VJ Úprava plánované křižovatky III/01811 a 
I/18 na mimoúrovňovou - nájezd Z52 
(podmíněno založením NP K41) 

II. 1269/1 

D06 VJ Úprava plánovaného připojení Vrch. 
Janovic na I/18 ve směru D3 – nájezd Z42 
(podmíněno založením NP K30 a K31) 

II. 1393/3, (2253/4), 1397 

D07 SE, VJ Koridor přeložky silnice III/11445 
(souvislost s přemostěním dálnice D3) 

III. <278/1>, <278/3>, 
<196>, <190/23> 

D08 VJ, SE Komunik. zpřístupňující pozemky po 
vybudování dálnice D3 

III. <278/1>, <282>, 
<283/3>, <278/3> , 
<190/26> 

D09 VJ Komunik. zpřístupňující rozvojové plochy 
Z14, Z15, P16 

I. (2279),(1483/1),(1481/3), 
(1481/1),(2396),(1480/3), 
(1484), (1479/1), 
(1485/1), (2399), (2398), 
1492 

D10 VJ Komunik. zpřístupňující rozvojovou plochu 
Z24 

II. 1268/1, 1268/57, 2385, 
2358/6, 2387, 1250/12 

D11 VJ Koridor silnice č. 18 Voračice, přeložka II. <1618/1>, <1621/2>, 
(1602/10), <1598>, 
<1600/1>, < 2369>, 
<1600/3> 



48  

ozna- 
čení 

W… 

katastr. 
území 

účel stavby Pořadí 
změn 
(předpoklad 
etapizace) 

Pozemky určené 
k vymezení koridorů 
v katastrálním území 

D12 VJ Koridor silnice č. 18 Křešice – Veselka 
(podmíněno založením NP K48 a 
vybudováním P P51) 

II. <1197/1>, (2302) 

Koridory pro dopravní stavby 

CNZ 
– D 
D3 

VJ 
SE 

Koridor pro umístění dálnice D3 
a souvisejících staveb. 

 Vymezen ve všech 
výkresech územního 
plánu. 

CNZ 
– D 
I/18 

VJ Koridor pro přeložku silnice I/18 
a souvisejících staveb. 

 Vymezen ve všech 
výkresech územního 
plánu. 

 
 

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

Koridory pro tyto veřejně prospěšné stavby se vymezují: 
- pruhem 3 m vymezeným vždy 1,5 m od předpokládané osy stavby 

ozna- 

čení 

W… 

katastr. 
území 

účel stavby Pořadí 
změn 
(předpoklad 
etapizace) 

Pozemky určené 
k vymezení koridorů 
v katastrálním území 

a) odvodnění a kanalizace  

V3 RU,VJ Výstavba přivaděče pro pitnou vodu 
Benešov-Sedlčany s napojením Vrchot. 
Janovic 

I. <1600/3>, <2369>, 
<1600/1>, <2385>, 
<1593>, <1583>, 
<1560/1>, (2324/1), 
< 601/1>, <605>, 
<634/1>, <634/2>, 
<688/3>, <692>, 
<674/1>, <31>, (2307/3), 
<28/>1, (2383), <24/1>, 
<23/1>, <2352>, <10/3>, 
<10/2>, <10/1>, <7/1>, 
< 5>, < 4>, <202>, 
<205/1>, (522), (222/7), 
<222/9>, < 200/2>, 
<199/1>,<199/2>,(554/1) 
, <200/1>, <196/1>, 
(196/2), (153/8), <171>, 
<172>, <79/4>, (79/6), < 
79/10>, <79/7>, <80>, 
<79/11>,<75/1>,<75/2>, 
<74>, (516), <72/1>, 
<350/4>, <350/1> 

T13 VJ Nová dešť.kanalizace pro Z2 III. (2309), (2308/1) 

T14 VJ Nová spl.kanalizace pro Z2 III. (2309), (2308/1), 
(2290/1) 

T15 VJ Nová spl.kanalizace pro Z1 I. (2324/1), <601/2>, 
<573>, (2377), (2290/8) 
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T16 VJ Nová dešť.kanalizace pro Z14 II. <1492>, (2399), 
(1479/1), (1484), 
(1480/3), (2396), 
(1481/1), (1481/3), 
(2279), (2377), <2272/2> 

T17 VJ Nová spl.kanalizace pro Z14 II. <1492>, (2399) 
T18 VJ Nová spl.kanalizace pro Z47 II. (2256/1) 
T19 VJ Nová dešť.kanalizace pro Z47 II. (2256/1), (1449/3) 
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ozna- 
čení 

katastr. 
území 

účel stavby Pořadí 
změn 

Pozemky určené 
k vymezení koridorů 

 

W…   (předpoklad 
etapizace) 

v katastrálním území 

T20 VJ Nová spl.kanalizace pro Z26 III. (2269) 
T21 VJ Nová spl.kanalizace pro Z30 a Z33 III. <2255/2> 
T22 VJ Nová dešť.kanalizace pro Z30 a Z33 III. <2255/2> 
T23 VJ Nová dešť.kanalizace pro Z20 a Z23 I. <1311/1>, (1311/18), 

    (22252/1) 
T24 VJ Nová spl.kanalizace pro Z20 a Z23 I. <1311/1>, (1311/18), 

    (22252/1) 
T25 VJ Nová spl.kanalizace pro Z20 a Z50 II. <1268/1>, <1268/63> 
T26 VJ Nová dešť.kanalizace pro Z20 II. <1268/1>, <1268/63>, 

    <1237/2> 
T27 RU Nová dešť.kanalizace pro západní č.obce I. (523), (512/1), (554/1) 
T28 RU Nová dešť.kanalizace pro Z4 a Z5 I. (514/1) 
T29 SE Nová dešť.kanalizace pro Z5 III. <168>, <1013/1>, 

    (951/6) 
T30 SE Nová dešť.kanalizace pro Z4 III. (951/4), <1000/2>, 

    <1000/3>, <1013/1>, 
    <14/1> 
T31 SE Nová dešť.kanalizace II. (951/5), <1014>, 

    <1013/1> 
T32 SE Nová dešť.kanalizace II. <1013/1>, (1011/4), 

    <1016/51>, <91/17> 
T33 SE Nová dešť.kanalizace II. <91/17>, <92/1>, 

    < 92/4> 
T34 VJ Nová dešť.kanalizace pro Z260 II. <1363/14> 

b) vodovody  

T40 VJ Nový vodovod pro Z2 III. <786/1>, <790/1>,  
    <23/2>, <793>, (2290/8), 
    (2377) 
T41 VJ Nový vodovod pro Z47 II. (2256/1), <1449/5>, 

    <1449/7> 
T42 VJ Nový vodovod pro Z26 III. (2269) 
T43 VJ Nový vodovod pro Z30 a Z33 III. <2255/2 
T44 VJ Nový vodovod pro Z20 a Z23 I.-II. <1311/1>, (1311/18), 

    (22252/1) 
c) plynovody  

T50 VJ Nový plynovod pro Z1 a Z3 I.-II. (2324/1), < 601/2>,  
    <573>, (2377) 
T51 VJ Nový plynovod pro Z2 III. <786/1>, <790/1>, 

    <23/2>, <793>, (2290/8), 
    (2377) 
T52 VJ Nový plynovod pro Z7 I. (2286), (2291/1) 
T53 VJ Nový plynovod pro Z14 a Z15 I.-II. (1479/1), (2399) 
T54 VJ Nový plynovod pro Z26, Z28 III. (2254/1), <1390/2>, 

    <2243/3> 
d) energetika  

T60 VJ Nová TS 1x630kV vč.napojení pro Z26 a 
Z28 

III. <1363/10>  

T61 VJ Nová přípojná větev VN 22kV do TS 1x 
630 kV (T60) 

III. <1363/10> 
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ozna- 

čení 

W… 

katastr. 
území 

účel stavby Pořadí 
změn 

(předpoklad 
etapizace) 

Pozemky určené 
k vymezení koridorů 
v katastrálním území 

T62 VJ Nová TS 1x400kV vč.napojení pro Z20 a 
Z24 

II. <1268/1> 

T63 VJ Nová přípojná větev VN 22kV do TS 1x 
400 kV (T62) 

II. <1268/1>, <2387>, 
<2358/5>, <1250/10>, 
(2304/3) 

T64 VJ Nová TS 1x630kVA vč.napojení pro Z2 III. <569> 

T65 VJ Nová přípojná větev VN 22kV do TS 1x 
630 kVA (T64) 

III. <569> 

T66 SE Nová TS 1x630kVA vč.napojení pro 
Šebáňovice 

II. <91/1> 

T67 SE Nový kabel VN 22kV do TS 1x630 kVA 
(T66) 

II. <165>, <1013/1>, 
<91/1> 

Koridor pro vedení ZVN 

CNU 
- T1 

VJ 
RU 
MA 
SE 

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

–
 
I
I
. 

Vymezen v šíři 300 m t.j. 
150 m od osy stávajícího 
vedení ZVN 400 kV na 
obě strany. 

Sítě telekomunikací vedené pod novými veřejnými komunikacemi nejsou v seznamu veřejně 
prosp.staveb samostatně uváděny,budou budovány současně s investicemi do komunikace. 

 
 

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

ozna- 
čení 

W… 

katastr. 
území 

předmět / účel dotčené pozemky v katastrálním 
území (budou doplněny k VP) 

R81 VJ Založení ochranné zeleně NP K27 proti 
smyvům orné půdy 

1363/10 

R82 VJ Založení lesoparku NP K25 1268/1 

 
 
 

7.1.4. ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (W U) 

Na prvky ÚSES se předkupní právo neuplatňuje. 

Další veřejně prospěšná opatření jsou stanovena pro prvky lokálního ÚSES, nově zakládané 
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ozna- 
čení 

W… 

katastr. 
území 

předmět / účel dotčené pozemky v katastrálním 
území 

U80 VJ Založení biocentra BC23 na severním 
okraji zámeckého parku (zachování 
charakteru přírodního parku) 

<808/1>,< 807/1>, (1222/1), 
<2291/2>, <818/2>, <1226/1> 

U81a 
U81b 

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

<866>, (2306/2), (2291/1), <898>, 
<851/1>, <851/4>,< 890/1>,< 889>, 
<1155>, <1157/2>, <1157/3>, 
<1160>, (1158), <1159>, <1197/20> 

U82 VJ Přeložení biocentra BC15 na stabilnější 
mokřadní společenstva (zachování a 
podpora pobřežní vegetace – podpora 
retence, omezení meliorací) 

<84>, <85>, <81/1>, <81/2>, <78> 

U83 VJ Založení biocentra BC21 (úprava zeleně, 
extenzivní obhospodařování trvalých 
kultur, zrušení meliorací) 

(377), (2327), (350), <294/1>, 
<352>, (373),< 353/1>, <354/1>, 
<356>, <357>, <292>, <293> 

U 84 VJ Přeložení biocentra BC14 na místo křížení 
dvou biokoridorů (úprava zeleně, 
extenzivní obhospodařování trvalých 
kultur, zrušení meliorací) 

<624>, <623/2>, <422/6>, <429, 
<448/2>, <431>, <621>, <620/2>, 
<616>, <615/2>, <612>,< 433>, 
<430>, <432/1>, <435/1>, <601/1>, 
<518/14> 

U85 MA Založení biocentra BC20 (zachování 
pobřežní vegetace-podpora retence, 
extenzivně obhospodařované vodní 
plochy) 

(385), (386), <504>, <406/1>, 
<407/1>, <412/2>, <505>, 
<456/1,<463/1> 

U86 ŠE Založení biocentra BC22 (úprava zeleně, 
extenzivní obhospodařování trvalých 
kultur) 

<273/4>, <273/1>, <276/2>, <277>, 
<276/1>, <273/2> 

 
 

7.1.5. OCHRANA ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ (W O) 

Veřejně prospěšné opatření není stanoveno. 

 

7.1.6. STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU (V B) 

Veřejně prospěšné opatření není stanoveno. Na tato opatření se předkupní právo 
nevztahuje. 

 
7.1.7. PLOCHY ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV (V A) 

Na tyto úpravy se předkupní právo nevztahuje. 
 

ozna- 
čení 

V… 

katastr. 
území 

předmět / účel asanace předpokládaná 
etapizace 

dotčené pozemky v 
katastrálním území 

A80 RU Založení ochranné zeleně NP K6 na 
rekultivované skládce 

II. <286/2> 
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ozna- 
čení 

V… 

katastr. 
území 

předmět / účel asanace předpokládaná 
etapizace 

dotčené pozemky v 
katastrálním území 

A10 SE asanace území bývalého II. <92/5>, < 92/4>, 
  zemědělského areálu  <92/10>, <92/8>, 
    <74/1>, <74/2>, 
    <92/6>, <74/4>, 
    <92/7>, <92/9>, 
    <92/1>, <92/2>, <74/3> 
A13 RU asanace území bývalého II. <486/2>, <488/1>, 

  zemědělského areálu  <474/2>, <30> 
 

 

8. VYMEZENÍ 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) 

Předkupní právo u uvedených staveb bude vloženo ve prospěch městyse Vrchotovy 
Janovice (čísla pozemků bez závorek <..>). 

Předkupní právo dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona), pro parcelní 
čísla uvedené v závorkách (…) Územní plán Vrchotovy Janovice neuplatňuje, neboť tyto jsou 
ve vlastnictví městyse Vrchotovy Janovice. 

Další stavby s předkupním právem jsou součástí předchozí kapitoly č. 7 

 
 

8.1.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (P O) 
 

lokalita označ 
P… 

účel stavby předpo- 
kládaná 
etapizace 

podmiňující 
veř. prosp. 
stavby 

dotčené 
pozemky 

VJ O50 Rozšíření obce o další veřejné vybavení I. D09 (2396), 
     (1481/1), 
     (1481/3) 

 
 

8.1.2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE (P P) 
 

lok. označ. 

P… 

účel stavby předpo- 
kládaná 

etapizace 

podmiňující 
veř. prosp. 
stavby 

dotčené 
pozemky 

VJ P51 Nová účelová komunikace - napojení po 
vybudování přeložky I/18 

II. D12 1197/1 
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VJ P52 Pěší a servisní průchod k velké 
rozvojové ploše 

III.  786/1, 
790/1, 
23/2, 793 

VJ P53 Úprava vedení účelové komunikace I.  (1364/1), 
(2272/6) 

lok. označ. 

P… 

účel stavby předpo- 
kládaná 

etapizace 

podmiňující 
veř. prosp. 
stavby 

dotčené 
pozemky 

VJ P54 Založení veřejného parku s průchodem k 
památníku 

III.  567, 569 

VJ P55 Založení veřejného parku s dětským 
hřištěm a průchodem k zastávce 

I.  808/3, 
(2378) 

VJ P56 Založení veřejného parku s průchody 
kolem Janovického potoka 

II.  <1268/1>, 
<1268/63> 

VJ P57 Založení veřejného parku s průchodem I.  (1311/1), 
  na sportoviště  (1311/18), 
    (22252/1) 

SE, VJ P58 Turistická značená trasa Vrchotovy 
Janovice   –   Křečovice    (úprava   cest 
s doprovodnou zelení) 

II.  <722/1>, 
<956/2>, 
(968/4), 

    <719/1>, 
    (968/3), 
    <1013/1>, 
    (995), 

    <225>, 

VJ P59 Turistická značená trasa Vrchotovy III.  (2327), 
  Janovice – Sedlčany (úprava cest  (2324/1), 
  s doprovodnou zelení)  (2324/2) 

VJ P60 Turistická značená trasa Vrchotovy 
Janovice    –    Votice     (úprava     cest  
s doprovodnou zelení) 

I.  (2102), 
(2098), 
<2027>, 

    (2234/2), 
    (2382), 
    <2369>, 
    (2380/2), 
    <2385>, 
    <2380/1> 
VJ P61 Přeložení turistické značené trasy I.  <2307/1>, 

  Vrchotovy Janovice – Libohošť (záp.  (718), 
  břeh rybníka Zrcadlo - úprava cest  (2308/1) 
  s doprovodou zelení)   
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lok. označ. 

P… 

účel stavby předpo- 
kládaná 
etapizace 

podmiňující 
veř. prosp. 
stavby 

dotčené 
pozemky 

MA, P62 Turistická značená trasa Manělovice – II.  (514/1), 
RU  Rudoltice – Tomice (úprava cest  (512/5), 

  s doprovodnou zelení)  (554/1), 
    (512/1), 
    (523), 
    (526/2), 
    <239/2>, 
    <252/2>, 
    <395/2> 

 
 

8.1.3 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘÍRODNÍHO NEBO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ (P K) 

Veřejně prospěšné opatření není stanoveno. 

 

8.2 NÁLEŽITOSTI Z HLEDISKA ZÁPISU NA LISTY VLASTNICTVÍ 
(K ZAPSÁNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE A ČESKÉ REPUBLIKY 
K UVEDENÝM POZEMKŮM DO LISTU VLASTNICTVÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADĚ). 

 

lok.- ozn. druh VPS ve prospěch kat. území dotčené pozemky 

VPS pro dopravu 

Vrchotovy W D1 České republiky Vrchotovy 270, 275, 278/3, 

Janovice,   Janovice 278/1, 282 

Šebáňovice   Šebáňovice 304/10, 237/1, 
    227/12, 227/14, 
    216/19, 216/43, 
    216/32, 216/34, 
    216/38, 197, 198, 
    190/26, 181/1, 223, 
    256, 254, 253/1, 
    251,250, 234, 236, 
    322, 235, 241, 

    304/7, 304/9 

Vrchotovy 
Janovice 

W D02 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

557/1, 556/1 

Vrchotovy 
Janovice 

W D04 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

1304/1, 1301 

Vrchotovy 
Janovice 

W D05 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

1269/1 

Vrchotovy 
Janovice 

W D06 Městyse 
Vrchotovy 

Vrchotovy 
Janovice 

1393/3, 1397 
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  Janovice   

Vrchotovy 
Janovice, 

Šebáňovice 

W D07 České republiky Vrchotovy 
Janovice 

278/1, 278/3, 196 

Šebáňovice 190/23 

Vrchotovy 
Janovice, 

Šebáňovice 

W D08 České republiky Vrchotovy 
Janovice 

278/1, 282, 283/3, 
278/3 

Šebáňovice 190/26 

Vrchotovy 
Janovice 

W D09 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

1492 

Vrchotovy 
Janovice 

W D10 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

1268/1,1268/57, 
2385, 2358/6, 
2387, 1250/12 

Vrchotovy 
Janovice 

W D11 České republiky Vrchotovy 
Janovice 

1618/1, 1621/2, 
1598, 1600/1, 
2369, 1600/3 

Vrchotovy 
Janovice 

W D12 České republiky Vrchotovy 
Janovice 

1197/1 

VPS pro snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami 

Vrchotovy 
Janovice 

W R81 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

1363/10 

Vrchotovy 
Janovice 

W R82 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

1268/1 

VPS pro veřejná prostranství a účelové komunikace 

Vrchotovy 
Janovice 

P P52 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

786/1, 790/1, 23/2, 
793 

Vrchotovy 
Janovice 

P P54 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

567, 569 

Vrchotovy 
Janovice 

P P55 Městyse 
Vrchotovy 
Janovice 

Vrchotovy 
Janovice 

808/3 

 

 

 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 
ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA  
 

V územním plánu se nestanovujíÍ žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona. 
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10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ , VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

Návrh ÚP nenavrhuje plochy územních rezerv. 
 

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 

 

V řešeném území byly zpracovány a zaregistrovány násleující 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. 

 

 

Všechny lokality jsou vymezeny ve výkrese Základního členění území. V řešeném území se 
navrhují tato komplexní území, jenž budou součástí zpracování územních studií : 

8.1.4 ÚZEMÍ U NÁMĚSTÍ VE VRCHOTOVÝCH JANOVICÍCH 

Zahrnuje fasády okolních stávajících ploch SM, BH, BV, OV kolem hlavní komunikace, kde 
jsou na navrženy střešní vestavby, dále fasády u ploch možné zástavby západně od 
náměstí, plochy BV a OV s přiléhajícími parky (ZV) při parkovišti a bývalé vodní plochy při 
zámku. 

Na samotném náměstí pak budou řešeny plochy parkové zeleně, komunikace s příjezdem  
do navazující navržené zástavby kolem parkování pro návštěvníky, plochy veřejných 
prostranství před i za zámkem. Dále budou detailně řešeny nové hmoty zástavby na 
navrhovaných plochách pro nové veřejné vybavení (OV – P16) i stávajících parků. V úrovni 
komunikací je zahrnut příjezd z III/11445 s novou křižovatkou. 

Navrhuje se lhůta pro pořízení studie do roku 2015. 

 

8.1.5 ÚZEMÍ NEJVĚTŠÍCH ROZVOJOVÝCH LOKALIT VE VRCHOTOVÝCH 
JANOVICÍCH 

Zahrnuje celé území dnešních polí pod Vrchotovými Janovicemi na jihu s navrženými 
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plochami BI – Z20, resp. VS – Z24 (lokalita U Lihovaru), BI - Z26 (lokalita K Voračicům) a BI 
– Z2, resp. VS – Z3 (lokalita Za Humny), případně též ZV – P21 a K44, resp. NP – K27, 
obsahující  nové  místní  komunikace,   sídelní  zeleň   a   velké  množství  rodinných  domů  
v členitém terénu. 

Navrhuje se lhůta pro pořízení studií do roku 2015. 

 

8.1.6 ÚZEMÍ ROZVOJOVÝCH LOKALIT V MANĚLOVICÍCH, RUDOLTICÍCH 

A ŠEBÁŇOVICÍCH 

Zahrnuje   území  dnešních   polí  na  bývalých  mýtinách  u  Manělovic   a  za  Rudolticemi   
s navrženými plochami BV – Z1, BV – Z3 a VZ – Z5, resp. BV – Z7 a ZV – K2 obsahující 
novou technickou a dopravní infrastrukturu a velké množství objektů v členitém terénu, 
včetně hospodářských budov. Dále bude řešena územními studiemi plocha pro rozvoj 
rekreace v Zárybničí (MA) RN – Z4 se zástavbou mimo OP lesa a plocha pro rozvoj bydlení 
na bývalém Brownfields v Šebáňovicích (SE) BV – Z6, obě s vlastní obslužnou komunikací. 

 

 

 

Dále  bude  řešena  územní  studií  lokalita  převzatá  z ÚPnSÚ  (SE)  BV-Z13  především    
s ohledem na krajinný ráz a možné ovlivnění hlukem z koridoru dálnice D3. Navrhuje se  
lhůta pro pořízení studií do roku 2015. 

 

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

12.1 VYMEZENÍ ETAPIZACE 

Stanovení pořadí změn v území (Etapizace) se nenavrhuje. Všechny navržené plochy a 
veřejná infrastruktura jsou realizovatelné nezávisle na časovém horizontu (předpoklad je do 
roku 2030), pouze se závislostí na podmiňujících VPS. (K výstavbě pro bytové a rodinné 
domy v rozvojových plochách nebude možné vyžadovat veřejné investice na financování 
VPS dopravní a technické infrastruktury pro tyto pozemky.) 

Uváděná předpokládaná etapizace v předcházejícím textu není závazná. 

 

13. VYMEZENÍ URBANISTICKY NEBO ARCHITEKTONICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

U budov a lokalit zvláště označených územím plánem (Urbanisticky a architektonicky 
hodnotné soubory a stavby, plocha vymezená pro územní studii u náměstí Vrchotovy 
Janovice vyznačená ve výkrese č.1 – výkres základního členění a architektonicky cenné 
budovy či přímo kulturní památky) se navrhuje požadovat projekt a dohled od architekta. 

13.1 VYMEZENÍ URBANISTICKY A ARCHITEKTONICKY 
HODNOTNÝCH SOUBORŮ ZÁSTAVBY 

Návrh těchto souborů je vyznačen v Hlavním výkrese a zahrnuje území ohraničená takto : 

MĚSTEČKO 

Začíná u Náměstí ve Vrchotových Janovicích a zahrnuje zámek, zástavbu dvorů se 
zahradami z 19.století podél silnice III.třídy směrem na starou náves a okolí navazujících 
místních komunikací. 

VELKÁ LHOTA 

Celá zachovaná liniová obec bez novodobého zemědělského areálu na severu. 
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RUDOLTICE 

Venkovská stavení podél bývalé návsi a směrem na západ. 

HŮRKA 

Areál hospodářského dvora. 
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