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ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

VRCHOTOVY JANOVICE 

za období 2011 - 2022 

(s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu 

v rozsahu zadání změny obsahující prvky regulačního plánu) 

 

Návrh určený k projednání 

 
Zpráva o uplatňování územního plánu Vrchotovy Janovice je vyhotovena na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 15 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění za období od vydání územního plánu Vrchotovy Janovice (datum nabytí 
účinnosti územního plánu 10. listopadu. 2011). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Určený zastupitel: Marcela Čedíková, starostka městyse 

Schvalující orgán: Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice 

Pořizovatel: Městský úřad Votice, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení územního 
plánování a životního prostředí  

Oprávněná osoba pořizovatele: Ing. Michal Vršecký – referent odboru výstavby, územního plánování a ŽP  

Datum: říjen 2022 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 
 

Územní plán Vrchotovy Janovice (dále jen „ÚP Vrchotovy Janovice“) vydalo Zastupitelstvo městyse Vrchotovy 
Janovice formou opatření obecné povahy a územní plán nabyl účinnosti dne 10. listopadu 2011. V následujícím 
období byla pořízena pouze Změna č. 1 ÚP, která nabyla účinnosti dne 28. 12. 2021. 

Územní plán Vrchotovy Janovice řeší 4 katastrální území: Manělovice, Rudoltice u Vrchotových Janovic, Šebáňovice a 
Vrchotovy Janovice. 

Zpráva o uplatňování územního plánu Vrchotovy Janovice vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“). V souladu s tímto ustanovením a na základě nových 
skutečností přistoupil Městský úřad Votice, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení 
územního plánování a životního prostředí, jako příslušný pořizovatel územního plánu, ke zpracování Zprávy o 
uplatňování územního plánu Vrchotovy Janovice za období 2011 - 2022 (dále jen „Zpráva“). Před jejím 
předložením Zastupitelstvu městyse Vrchotovy Janovice musí být její návrh projednán. 

Na projednání návrhu této Zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona a pro její schválení se 
použije obdobně § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona. Obsahové náležitosti 
Zprávy jsou pak stanoveny v § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb, v tomto smyslu je zpracována následující Zpráva. 

Pořizovatel před zahájením práce na návrhu Zprávy v součinnosti s určeným zastupitelem shromáždil poznatky o 
nových souvislostech v území. Vycházel zejména ze stavebních řízení a vlastního šetření. Výsledný návrh byl 
zpracován v souladu s výše uvedenými právními předpisy. Zároveň byl prověřen soulad územního plánu Vrchotovy 
Janovice s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1,2,3,4 a 5 (dále jen „PÚR“) a Zásadami územního 
rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 7 (dále jen „ZÚR SČK“) a prověřeny a zapracovány byly i 
nové skutečnosti z aktualizovaných Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Votice. 

Návrh Zprávy bude projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi, oprávněnými investory a 
veřejností. Po doplnění návrhu dle výsledků projednání bude Zpráva o uplatňování ÚP Vrchotovy Janovice předložena 
zastupitelstvu městyse ke schválení. 
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2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VRCHOTOVY JANOVICE 
 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na 
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona) a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

 
A.1. Využití zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby 

   Označení plochy Navržené využití 
výměra 

(ha) 

Počet RD Využito 

(ha) (%) 

k. ú. Vrchotovy Janovice 

Z7 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,040 ha 1 0 0 

Z10 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,309 ha 1 0 0 

Z11 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,340 ha 3 0 0 

Z14 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,520 ha 4 0 0 

P16 OV -  plochy občanského vybavení -  veř. infrastr. 0,182 ha - 0 0 

Z18 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,193 ha 3 0 0 

Z20 BI - plochy bydlení - v RD - městské a příměstské 4,644 ha 35   0 0 

Z23 BI - plochy bydlení - v RD - městské a příměstské 0,440 ha 8 0 0 

Z24 VS - plochy smíšené výrobní  1,470 ha - 0 0 

Z26 BI - plochy bydlení - v RD - městské a příměstské 4,238 ha 35  1,135 (8 RD) 26,8 

Z29 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,300 ha 3 0,100 (1 RD) 33,3 

Z30 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,315 ha 3 0 0 

Z33 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,316 ha 3 0 0 

Z34 VS - plochy smíšené výrobní 0,205 ha - 0 0 

Z35 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,307 ha 2 0 0 

Z37 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,246 ha 2 0 0 

Z53 VZ - plochy výroby a skladování - zem. výr. 1,809 ha - 0 0 

Z54 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,185 ha 1 0,185 (1 RD) 100 

Z55 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,592 ha 5 0 0 

Z56 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,118 ha  1 0 0 

Z57 VS - plochy smíšené výrobní, TO-techn. inf. 0,758 ha - 0 0 

Celkem  17,527 110 1,42  8,10 % 

Celkem plochy 
bydlení BV, BI 

 13,103 110 1,42 (10 RD) 10,84 % 

k. ú. Manělovice 

Z1 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 1,299 ha 7 0 0 

Z2 OS - plochy občan. vybavení - těl. a spor. zařízení 0,432 ha - 0 0 

Z3 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,460 ha 4 0 0 

Celkem  2,191 11 0 0 % 

Celkem plochy 
bydlení BV 

 1,759 11 0 0 % 

k. ú. Rudoltice u Vrchotových Janovic 

Z5 VZ - plochy výroby a skladování - zem. výr. 0,752 ha - 0 0 

Z7 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,954 ha 8 0  0 
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Navržené využití Výměra (ha) Počet RD Využito (ha) Využito (%) 

BV- plochy bydlení v RD venkovské 10,989 78 0,638 (3 RD) 5,81 % 

BI - plochy bydlení - v RD - městské a příměstské 9,322 78 1,135 (8 RD) 12,18 % 

Celkem 20,311 156 1,773 (11 RD)  8,73 % 

 

Ve výše uvedené tabulce je uvedeno označení jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení, 
občanské vybavení, výrobu atd. v zastavěném i mimo zastavěné území vymezených v platném ÚP Vrchotovy 
Janovice. Dále je zde uvedeno navržené využití jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby, jejich výměra a 
orientační počet RD. Počet RD je stanoven dle minimální velikosti pozemků v dané ploše, územních souvislostí a 
charakteru a struktuře okolní zástavby, u větších rozvojových ploch je kromě minimální velikosti přihlédnuto k umístění 
nezbytných komunikací a veřejných prostranství. V tabulce je také uvedena naplněnost jednotlivých ploch a počet 
realizovaných RD. 

V platném územním plánu Vrchotovy Janovice je vymezeno celkem 36 zastavitelných ploch a 2 plochy přestavby. 
Většina ploch je vymezena pro bydlení (BV, BI) a to v celkovém rozsahu 20,311 ha pro umístění cca 156 rodinných 
domů. Od vydání platného územního plánu došlo k částečnému využití zastavitelné plochy Z26 (8 RD) a Z29 (1 RD). 
Dále došlo k využití zastavitelné plochy Z54 (1 RD) a Z4 (1 RD). Z celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení 
20,311 ha došlo k využití 1, 773 ha, tj. 11 RD. 

Platný územní plán navrhnul zastavitelné plochy pro bydlení pro cca 156 rodinných domů. Od roku 2011 proběhla 
výstavba v zastavitelných plochách v hlavním sídle Vrchotovy Janovice a Šebáňovicích. 

Na největší rozvojové lokality bydlení v hlavním sídle městyse (Z20, Z26) jsou zpracovány územní studie, výstavba 
zde již probíhá. V lokalitě Z26 je již také vydáno společné povolení na stavbu komunikace a odvodnění lokality Z26, 
předpokládá se její brzké využití. 

 

 

 

Z11 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,092 ha 1 0 0 

Celkem   1,798 9 0 0 % 

Celkem plochy 
bydlení BV 

 1,046 9 0 0 % 

k. ú. Šebáňovice 

Z1 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,163 ha 2 0 0 

P2 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,230 ha 3 0 0 

Z3 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,460 ha 3 0 0 

Z4 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,353 ha 1 0,353 (1RD) 100 

Z5 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,260 ha 2 0 0 

Z6 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,414 ha 3 0 0 

Z7 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,265 ha 1 0 0 

Z8 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,365 ha 2 0 0 

Z9 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,382 ha 2 0 0 

Z10 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 0,414 ha 1 0 0 

Z13 BV - plochy bydlení v RD - venkovské 1,097 ha 6 0 0 

Celkem   4,403 26 0,353 8 % 

Celkem plochy 
bydlení BV 

 4,403 26 0,353 (1 RD) 8 % 
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A.2. Zastavěné území obce 
 
Dle § 58 odst. 3 stavebního zákona se zastavěné území vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou. Jestliže 
na základě této zprávy o uplatňování územního plánu Vrchotovy Janovice bude pořizována změna územního plánu, bude 
aktualizováno i zastavěné území městyse. Samotná potřeba aktualizace zastavěného území obce není důvodem pro 
pořízení změny územního plánu, protože v takovém případě by změna územního plánu musela být prováděna na základě 
vzniku každého jednotlivého zastavěného stavebního pozemku (2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona), což není účelem a 
důvodem pořizování změny územního plánu. 

Na základě kontroly aktuálního stavu katastrální mapy a průzkumu v území bylo zjištěno, že bude nutné již využité nebo 
částečně využité zastavitelné plochy stabilizovat.  

Zastavěné území městyse tvoří kompaktní celek bez větších využitelných proluk v zástavbě. Plochy stabilizované 
zastavěného území určené pro bydlení jsou převážně vyčerpány, k dispozici jsou pouze vyjímečně volné jednotlivé 
pozemky mezi rodinnými domy, popř. plochy zahrad u rodinných domů, které však často nesplňují požadavek minimální 
výměry pro výstavbu nového RD. 
 
A.3. Vyhodnocení změn podmínek závazných dokumentací a právních předpisů, na základě kterých je územní plán 

vydán 
 

Ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona obcím ukládá soustavně sledovat uplatňování územně plánovací 
dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě, kterých byla územně 
plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace. 

Podmínky, za kterých byl územní plán vydán v roce 2011 včetně Změny č. 1 ÚP (nabytí účinnosti 28. 12. 2021) se v 
průběhu let změnily. Od doby vydání a nabytí účinnosti územního plánu a jeho Změny č. 1 došlo k následujícím 
změnám, aktualizacím v nadřazených dokumentacích a právních předpisech: 
 
7. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje 

O vydání 7. Aktualizace ZÚR SČK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 30. 5. 2022 
usnesením č. 027-16/2022/ZK. 7. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje nabyla účinnosti dne 25. 8. 2022.  

Řešení 7. Aktualizace ZÚR SČK se týká území městyse Vrchotovy Janovice. Obsahem aktualizace je vymezení koridoru 
pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu, včetně staveb souvisejících (koridor pro umístění stavby V18 – rozšíření 
vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících). V platném ÚP 
Vrchotovy Janovice není tento koridor vymezen. Předmětem Změny č. 2 ÚP bude vymezení tohoto koridoru a uvedení 
platného ÚP do souladu se ZÚR Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 7. Více viz kap.C.2. Soulad s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 
ÚAP ORP Votice 

Územně analytické podklady (dále také „ÚAP“) průběžně aktualizují limity využití území, hodnoty území a záměry na 
provedení změn v území ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Votice. 

Změnou č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice budou prověřeny veškeré limity využití území, a to v souladu s aktuálními ÚAP ORP 
Votice. Změnou ÚP dojde k upřesnění a uvedení do souladu s aktuálním stavem sítí technického vybavení a k doplnění 
hodnot území. V kap. B této Zprávy jsou vyhodnoceny problémy k řešení v územním plánu vyplývající z ÚAP. 
 
Územní studie Krajiny SO ORP Votice 

Na území ORP Votice byla pořízena Územní studie krajiny ORP Votice, která analyzovala problémová místa ÚSES 
k dořešení. Územní studie také obsahuje další závěry, požadavky a doporučení zejména z oblasti přírodních hodnot. 

Na základě ověření současného stavu bude v rámci změny územního plánu vyhodnocena potřeba řešit doporučení a 
problémy uvedené v ÚSK ORP Votice.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se změnily podmínky, na základě kterých byl územní plán Vrchotovy včetně Změny č. 1 ÚP 
vydán, a je třeba pořídit jeho změnu. 
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A.4. Nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území 
 
Podle ust. § 18 odst. 1 stavebního zákona je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Vydáním územního plánu Vrchotovy Janovice včetně Změny č. 1 ÚP 
bylo tohoto cíle dosaženo a územním plánem byly vytvořeny předpoklady pro výstavbu a předpoklady pro udržitelný 
rozvoj v územních podmínkách městyse Vrchotovy Janovice. Podmínky, za nichž byl územní plán Vrchotovy Janovice 
vydán, se nezměnily tak, aby vznikla potřeba pořídit změnu územního plánu, která by měnila předpoklady pro trvale 
udržitelný rozvoj vyjádřené v územním plánu. 

V průběhu pořizování územního plánu Vrchotovy Janovice včetně Změny č. 1 ÚP nebyly projednávány takové změny 
v území, které by mohly mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Vypracování vlivů na 
udržitelný rozvoj území nebylo při pořizování územního plánu včetně Změny č. 1 ÚP Vrchotovy Janovice požadováno. 
Na území městyse nebyly zaznamenány činnosti, které by měly negativní dopad na území městyse. 

 
A.5. Požadavky na rozvoj městyse 

 
Městys Vrchotovy Janovice nevznáší požadavky na rozvoj. 
 
A.6. Požadavky na změny v území, známé záměry 

 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice rozhodlo dne 15. 8. 2022 usnesením č. 206/20/2022 v souladu s ust. § 46 odst. 
3 stavebního zákona o jednotlivých návrzích na změnu územního plánu Vrchotovy Janovice. Tyto návrhy jsou zapracovány 
v kap. E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny a graficky zobrazeny v kapitole K. 
Přílohy Zprávy o uplatňování ÚP. 
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B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 
 
K řešenému území se vztahují Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Votice (5. aktualizace 2020), do jehož správního obvodu náleží řešené území městyse Vrchotovy Janovice. 
 

V 5. aktualizaci ÚAP SO ORP Votice a v problémovém výkrese jsou uvedeny následující problémy: 

 

Střet ADs, ZDs - BS, BR 

 

V ÚAP ORP Votice je v problémovém výkrese na území městyse Vrchotovy Janovice vyznačen střet mezi ADs 

– faktorem vlivu automobilového provozu na okolí (hluk, prostorové parametry atd.), ZDs - faktorem vlivu 

železniční dopravy na okolí (hluk, prostorové parametry atd.) a BS - faktorem stávajících ploch bydlení, BR - 

faktorem vyplývajícím z rozvoje území pro funkce bydlení.  

 

Z důvodu ochrany obyvatel před hlukem z dopravy nebude změnou ÚP umisťována zástavba do blízkosti nadmístních 
dopravních tras. Důsledně budou dodržována ochranná dopravní pásma.  

Změna ÚP dále přispěje k řešení tohoto problému a v ochranném pásmu silnice I/18 (50 m od osy vozovky) na 
pozemcích parc. č. 1363/67, 1363/68 a 1363/10 /část/ v k. ú Vrchotovy Janovice prověří vymezení plochy ZO - plochy 
systému sídelní zeleně - ochranná, která umožní odclonění budoucí zástavby od silnice I/18. V těchto místech se také 
plánuje výstavba ochranného valu. Účelem stavby valu je vylepšení stavu životního prostředí snížením dopadů 
hlukového zatížení ze silnice I/18 zejména s ohledem na plánovanou zástavbu lokality Z26 dle ÚP. 

Územní plán akceptuje stávající trasu železnice a její ochranné pásmo. 

Řešeným územím od severu na jih mezi obcemi Mrvice a Šebáňovice povede dálnice D3. V platném územním plánu 
je vymezen pro umístění dálnice D3 koridor CNZ – D D3 v souladu se ZÚR 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. V tomto koridoru dopravní infrastruktury nevymezuje platný ÚP 
žádné zastavitelné plochy, stejně tak do koridoru ani jeho blízkosti nezasahuje žádný záměr navrhované změny ÚP. 

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. V tomto koridoru dopravní infrastruktury nevymezuje platný 
ÚP žádné zastavitelné plochy, stejně tak do koridoru ani jeho blízkosti nezasahuje žádný záměr navrhované změny 
ÚP. 

 
Problémy ÚSES 

Na území ORP Votice byla pořízena Územní studie krajiny ORP Votice, která analyzovala problémová místa ÚSES 
k dořešení, tyto problémy ÚSES jsou uvedeny i v problémovém výkrese 5. Aktualizace ÚAP SO ORP Votice. 

Na základě ověření současného stavu bude v rámci následné změny ÚP vyhodnocena potřeba řešit problémová místa 
ÚSES. Odůvodnit způsob vyřešení problémů ve vymezení územního systému ekologické stability ve správním území 
městyse Vrchotovy Janovice, které uvedla ÚSK ORP Votice a 5. Aktualizace ÚAP SO ORP Votice. 

 

Soulad s aktuálními územně analytickými podklady ORP Votice 

Změnou č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice budou prověřeny veškeré limity využití území, a to v souladu s aktuálními ÚAP 
ORP Votice. Změnou ÚP dojde k upřesnění a uvedení do souladu s aktuálním stavem sítí technického vybavení a k 
doplnění hodnot území. 
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C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
 

Podle § 54 odst. 6 stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí 
územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního 
rozvoje. 

 

C.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 
 

Územní plán Vrchotovy Janovice ve znění po Změně č. 1 ÚP je v souladu s Politikou územního rozvoje ve znění 
aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008, schválené usnesením vlády ze dne 20. července 2009 č. 929, ve 
znění Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 
č. 276, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 
629, Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 
630, Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 
833, Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 12. července 
2021 č. 618 (dále jen „PÚR ČR“), sousedí území městyse Vrchotovy Janovice s rozvojovou osou OS6, která je vázána 
na zčásti realizovanou, zčásti připravovanou dálnici D3. V platném ÚP je vymezen koridor pro dálnici v souladu 
se ZÚR, DÚR a metodickým doporučením. 

Řešené území městyse neleží podle tohoto dokumentu v žádné republikové rozvojové oblasti a v žádné rozvojové 
ose. Městys Vrchotovy Janovice se nachází v republikové specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se 
projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Tato specifická oblast zahrnuje většinu území ČR, včetně celého 
Středočeského kraje.  

Do řešeného území zasahuje koridor silniční dopravy SD3 (D3 úseky Praha -Tábor - Dolní Třebonín - Kaplice - Dolní 
Dvořiště - hranice ČR/Rakousko (–Linz) a elektroenergetický koridor E18 - koridor pro dvojité vedení 400 kV Hradec–
Mírovka.  

Napříč správním územím je v platném ÚP Vrchotovy Janovice vymezen koridor technické infrastruktury CNU - T1 pro 
realizaci dvojitého vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka. Koridor je vymezen jako prověřený nad plochami RZV v 
základní šířce 300 m. Zohledňuje tak možné odchylky konkrétní trasy dvojitého vedení ZVN Hradec – Mírovka od trasy 
stávajícího vedení. 

Žádné jiné plochy dopravní a technické infrastruktury a ani jiné koridory celostátního významu nejsou v PÚR ČR 
vymezeny. 

Městyse Vrchotovy Janovice se týkají dále obecné republikové priority č. 14), 14a), 16), 22), 23), 27) a 28). Územní 
plán je se všemi těmito požadavky v souladu. 
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C.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 

Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území městyse Vrchotovy Janovice jsou Zásady 
územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SČK“), vydané usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4–
20/2011/ZK dne 19. 12. 2011. ZÚR SČK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012 a nabyly účinnosti dne 
22. února 2012. 

Usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 1. aktualizace 
ZÚR SČK. Předmětem 1. aktualizace ZÚR SČK bylo řešení dálnice D3 (Praha – České Budějovice) a souvisejících staveb 
na území Středočeského kraje. Řešení 1. aktualizace ZÚR SČK se týká území městyse Vrchotovy Janovice.  

Dne 26. 4. 2018 rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 2. aktualizace ZÚR SČK. Řešení 2. aktualizace ZÚR 
SČK se netýká území městyse Vrchotovy Janovice.  

Platný územní plán ve znění po Změně č.1 ÚP je v souladu se ZÚR SČK ve znění 1 a 2 Aktualizace. 

 

7. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje 

O vydání 7. Aktualizace ZÚR SČK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 30. 5. 2022 
usnesením č. 027-16/2022/ZK. 7. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje nabyla účinnosti  dne 25. 8. 2022.  

Řešení 7. Aktualizace ZÚR SČK se týká území městyse Vrchotovy Janovice. Obsahem aktualizace je vymezení koridoru 
pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu, včetně staveb souvisejících (koridor pro umístění stavby V18 – rozšíření 
vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících). V platném ÚP 
Vrchotovy Janovice není tento koridor vymezen. Předmětem Změny č. 2 ÚP bude vymezení tohoto koridoru a uvedení 
platného ÚP do souladu se ZÚR Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 7.  

Ze ZÚR SČK ve znění 1, 2 a 7. aktualizace vyplývají následující požadavky (uvedeny kurzívou) 

 

C.2.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (kap č.1 ZÚR SČK) 
 

ZÚR SČK ve znění 1, 2 a 7 aktualizace stanovují priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území. Územní plán Vrchotovy Janovice ve znění Změny č. 1 ÚP naplňuje cíle a priority vymezené v ZÚR SČK, 
v kapitole č. 1. 

 

C.2.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR a vymezení rozvojových 
oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu. (kap. č. 2 ZÚR SČK) 

 
Rozvojové oblasti republikového významu  
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti republikového významu vymezené v PÚR ČR ve znění aktualizace č.1, 2, 3, 4 a 

5 upřesněné v ZÚR SČK, ve znění aktualizace č. 7.  

 
Rozvojové osy republikového významu 
Řešené území leží mimo rozvojové osy republikového významu vymezené v PÚR ČR ve znění aktualizace č.1, 2, 3, 4 a 5 

upřesněné v ZÚR SČK, ve znění aktualizace č. 7. 

 
Rozvojové oblasti a rozvojové osy krajského významu 
Řešené území leží mimo rozvojové oblasti krajského významu a rozvojové osy krajského významu vymezené v ZÚR SČK 
ve znění aktualizace č. 7. 
 
C.2.3. Zpřesnění specifické oblasti vymezené v PÚR a vymezení specifické oblasti krajského významu (kap. č. 3 

ZÚR SČK) 
Městys Vrchotovy Janovice se nachází v republikové specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje 
aktuální problém ohrožení území suchem. Tato specifická oblast zahrnuje většinu území ČR, včetně celého Středočeského 
kraje. Tato specifická oblast nebyla doposud zpřesněna v ZÚR SČK ve znění aktualizace č. 7. 
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C.2.4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského významu (kap. č. 4 
ZÚR SČK) 

 
PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY 
 
Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu 
Silniční doprava 
 
111) ZÚR SK zpřesňují na území Středočeského kraje koridor republikového významu (vymezený v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 
čl. 98) pro umístění stavby dálnice D3 Jesenice – hranice kraje jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D005. 
 
(119) ZÚR stanovují pro územní plánování zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro dopravní stavby: 
a) pro dálnice a rychlostní silnice (v souladu s dikcí dnešního zákona též dálnice) koridor v šířce 600 m (v případě rekonstrukcí v šířce 
300 m), neuvádí-li se u konkrétního koridoru jinak; 
- koridor dálnice D3 se vymezuje v proměnné šířce od 290 m do 690 m; 

 
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.  

 

Plochy a koridory dopravy nadmístního významu – silniční doprava 

Silnice I. třídy 

139) ZÚR navrhují na vybrané silniční síti tyto koridory pro umístění přeložek a obchvatů: 
28) koridor pro umístění stavby D037 – silnice I/18: Voračice, přeložka; 
29) koridor pro umístění stavby D038 – silnice II/18: úsek Křešice – Veselka; 

Územní plán vymezuje koridor CNZ – D I/18 pro přeložku silnice I/18 a to ve dvou úsecích. Jednak od západního okraje 
zástavby Vrchotových Janovic po křižovatku (MÚK) Voračice. Druhý úsek je na východním okraji řešeného území, kam 
zasahuje konec plánovaného obchvatu Křešic. 

Koridor je vymezen jako prověřený nad plochami RZV v základní šířce 100 m s místním rozšířením pro napojení na 
stávající komunikace. Přeložka silnice I/18 je v ZÚR vymezena jako stavba veřejně prospěšná. Úsek od Vrchotových 
Janovic po MÚK Voračice č. D037. Obchvat Křešic D038 (součást trasy Křešice – Veselka). 

 

PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu – vodovody 
 
(181) ZÚR navrhují tyto plochy a koridory pro umístění vodovodních staveb nadmístního významu 

e) koridor pro umístění stavby V12 – výstavba přivaděče Benešov – Sedlčany s napojením sídel Jírovice, Mokrá Lhota, Bystřice, Líšno, 
Nesvačily, Drachkov, Vrchotovy Janovice a Vojkov; 

Vodovod Benešov - Sedlčany (ORP Benešov a ORP Příbram, VPS V12) byl realizován v roce 2015. Koridor pro umístění 
stavby V12 je vypouštěn z veřejně prospěšných staveb v návrhu 3. Aktualizace ZÚR SČK pro veřejné projednání. 

i) koridor pro umístění stavby V18 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně 
staveb souvisejících;  
(181a) ZÚR vymezují výše uvedené koridory v následujících proměnných šířkách:  

koridor V18 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících se 
vymezuje proměnné šířce od 100 m do 1 200 m;  

Řešení 7. Aktualizace ZÚR SČK se týká území městyse Vrchotovy Janovice. Obsahem aktualizace je vymezení koridoru 
pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu, včetně staveb souvisejících (koridor pro umístění stavby V18 – rozšíření 
vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících). V platném ÚP 
Vrchotovy Janovice není tento koridor vymezen. Předmětem Změny č. 2 ÚP bude vymezení tohoto koridoru a uvedení 
platného ÚP do souladu se ZÚR Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 7. 
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(181b) ZÚR stanovují společné požadavky na využití území pro technickou infrastrukturu - vodovody: 

a) vytvořit územní podmínky pro rozvoj, rozšíření a zkapacitnění vodárenské soustavy Středočeského kraje k zajištění spolehlivé 
dodávky vody, přispívající k dlouhodobému zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. 

(182a) ZÚR pro navrhované koridory technické infrastruktury nadmístního významu – vodovody stanovují specifické požadavky na 
využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování: 

Koridor V18 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících: 

- prostorová koordinace s koridorem dálnice D3 (D005); 
- minimalizovat zásahy do ochranného pásma přírodní památky Minartice a přírodního parku Jistebnická vrchovina; 
- minimalizovat zásahy do prvků ÚSES; 
- respektovat záplavová území vodních toků Konopišťský potok a Mastník; 
- minimalizovat zásahy do poddolovaných územích Přibyšice – Chlum a Divišovice; 
- nenarušit podmínky územní ochrany LAPV Podolí (VV609) a neznemožnit budoucí využití území i pro ostatní související stavby. 

 

Předmětem Změny č. 2 ÚP bude vymezení tohoto koridoru a uvedení platného ÚP do souladu se ZÚR Středočeského 
kraje ve znění Aktualizace č. 7. Vymezení koridoru technické infrastruktury bude prostorově koordinováno s koridorem 
dálnice D3, při vymezení koridoru budou minimalizovány zásahy do prvků ÚSES a respektována záplavová území. 

 

PLOCHY A KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 
 

Na území městyse Vrchotovy Janovice se nacházejí následující prvky regionálního ÚSES vymezené v ZÚR SČK:  
 

- Regionální biocentra: RC 838 – Zrcadlo 
- Regionální biokoridory: RK 295 Vápenka - Zrcadlo a RK 296 - Velký Mastník – Zrcadlo. 

 
V platném ÚP nejsou regionální biocentrum RC 838 a regionální biokoridory RK 295, 296 vymezeny jako veřejně 
prospěšné opatření s možností vyvlastnění. Změnou č. 2 ÚP bude prověřen územní systém ekologické stability v souladu 
se ZÚR SČK a Územní studií Krajiny ORP Votice.  
 

(195) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických 

oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost;  

 

V řešeném území jde o RC 838, RK 295 a 296. Tyto součásti regionálního ÚSES budou v rámci Změny č. 2 ÚP upřesněny 
v návaznosti na aktuální katastrální mapu a podle zjištěného stavu porostů, zemědělských kultur a ekosystémů a budou 
uvedeny do souladu se ZÚR SČK. Všechny prvky ÚSES vymezené v ZÚR budou v rámci Změny č. 2 ÚP zpřesněny dle 
místních podmínek a při dodržení parametrů dle platných oborových předpisů a metodik. 
 

Pro území ORP Votice byla pořízena Územní studie krajiny, která analyzovala problémy ÚSES na území Městyse 
Vrchotovy Janovice. V rámci Změny č. 2 ÚP budou prověřena a následně zapracována doporučení návrhové části Územní 
studie krajiny správního obvodu ORP Votice.  
 

 
C.2.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

území (kap. č. 5 ZÚR SČK) 
 

Na území městyse Vrchotovy Janovice se nachází následující přírodní hodnoty vymezené v ustanovení (197) ZÚR SČK: 
 
a.5) přírodní památky; 

Platný ÚP respektuje a chrání hodnotu území PP a EVL Slavkov (na území městyse zasahuje pouze část PP a EVL 
Slavkov). 
 
b) lokality soustavy NATURA 2000 – evropsky významné lokality (celkem 125 lokalit). 

Platný ÚP respektuje a chrání hodnotu území PP a EVL Slavkov (na území městyse zasahuje pouze část PP a EVL 
Slavkov). 
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d) plochy pro těžbu nerostných surovin, tedy: 
d.1) využívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory; 
d. 2) nevyužívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory, popř. dobýv. prostory s ukončenou těžbou; 
d.3) nevyužívaná výhradní ložiska s chráněným ložiskovým územím; 

Platný ÚP respektuje a chrání výhradní ložisko č. 3180400 a dobývací prostor netěžený. 

 
i) skladebné části ÚSES. 

Změnou č. 2 ÚP bude prověřen územní systém ekologické stability (lokální a regionální úroveň ÚSES) a jeho návaznost na 
sousední obce, a to v souladu s Územní studií krajiny ORP Votice, ZÚR SČK a aktuálních ÚAP ORP Votice.  

Zásady stanovené v ZÚR SČK pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami kraje a možného rozvoje těchto 
území (čl. 198) jsou územním plánem Vrchotovy Janovice respektovány.  

 

Kulturní hodnoty území kraje 

 

Na území městyse Vrchotovy Janovice se nachází následující kulturní hodnoty vymezené v ustanovení (199) ZÚR 

SČK: 

 

(200) Kulturní hodnoty představují další významné areály: Dobříš (zámek a park), Lány (zámek a park), Vlašim (zámek a park), 
Vrchotovy Janovice (zámek a park), Žehušice (zámek a obora), Svatý Jan pod Skalou, Okoř. 

 

Mezi kulturní hodnoty krajského významu na území městyse patří zámek Vrchotovy Janovice s parkem. Platný ÚP 
není v rozporu s památkovou ochranou zámku. Záměry a požadavky řešené ve Změně č. 2 ÚP nezasahují do prostoru 
v blízkosti zámku. 
 

Civilizační hodnoty území kraje 

 

Na území městyse Vrchotovy Janovice se nachází civilizační hodnoty území kraje vymezené v ustanovení (202) ZÚR SČK 
a to: 
 
 a) nadmístní silniční síť tvořená vyhovujícím úsekem silnice I. třídy č. 18.  

 
V platném ÚP je silnice I. třídy stabilizována v plochách s rozdílným způsobem využití DS-plochy dopravní 
infrastruktury-silniční. Ochranné pásmo silnice je vyznačeno v koordinačním výkrese. 
 
 

C.2.6. Vymezení cílových charakteristik krajiny (kap. č. 6 ZÚR SČK) 
 
Z hlediska cílových charakteristik krajiny vymezovaných v ZÚR SČK je správní území městyse Vrchotovy Janovice 
zařazeno do krajinného typu s cílovou charakteristikou krajiny N01 - krajina relativně vyvážená. Pro tento typ krajiny ZÚR 
stanoví zásady a úkoly, které platný ÚP respektuje. 
 
(219) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a) dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch; 
b) změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu 

 
Tyto zásady jsou ÚP dodrženy, navrhované řešení nenarušuje charakter krajiny, zastavitelné plochy navazují 
bezprostředně na zastavěné území městyse. Územní plán není v rozporu se stanovenými zásadami v ZUR. 
 
(206) ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich: 
 
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků charakter istickou pro 
jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného rázu; 
b) rozvíjet retenční schopnost krajiny; 
c) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany; 
d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch ve 
volné krajině; 
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e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit; 
f) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; 
g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu krajinného rázu 
h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu 
vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat. 

Výše uvedené požadavky zásad péče o krajinu a úkolů pro územní plánování zohledňuje platný územní plán Vrchotovy 
Janovice návrhem koncepce uspořádání krajiny, řešícím obecnou ochranu přírody a krajiny v souladu s platnými právními 
předpisy a metodickými doporučeními v oblasti péče o krajinu.  

Prostorové uspořádání neumožňuje umísťovat výškové stavby, k zajištění ochrany krajinného rázu je pro zastavitelné 
plochy s rozdílným způsobem využití stanovena maximální zastavěnost pozemku, výška zástavby, minimální velikost 
pozemku a podmínka přizpůsobení charakteru a struktuře zástavby. Změnou ÚP budou prověřeny podmínky prostorového 
uspořádání i pro zastavěná území sídel. 

 

C.2.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (kap. č. 
7 ZÚR SČK) 

 
(230) ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy: 

 
D005 - Dálnice D3 úsek Jesenice – hranice kraje včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb. 

D037 - Koridor silnice I/18: Voračice, přeložka 

D038 - Koridor silnice I/18: úsek Křešice – Veselka 

Platný ÚP upřesňuje koridor pro umístění dálnice D3 vymezený v ZÚR SČK jako veřejně prospěšná stavba. V platném ÚP 
Vrchotovy Janovice se jedná o veřejně prospěšnou stavbu s ozn. CNZ – D D3.  

Platný ÚP upřesňuje koridor pro přeložku silnice I/18 a souvisejících staveb vymezený v ZÚR SČK jako veřejně prospěšná 
stavba. V platném ÚP se jedná o veřejně prospěšnou stavbu s ozn. CNZ – D I/18. 

V koridorech dopravní infrastruktury nevymezuje platný ÚP žádné zastavitelné plochy, stejně tak do koridoru ani jeho 
blízkosti nezasahuje žádný záměr navrhované změny ÚP. 

(234) ZÚR vymezují koridory pro umístění této veřejně prospěšné stavby v oblasti vodovodů: 

 

V12 - Výstavba přivaděče Benešov-Sedlčany s napojením sídel Jírovice, Mokrá Lhota, Bystřice, Líšno, Nesvačily, 
Drachkov, Vrchotovy Janovice, Vojkov, Kosova Hora (vč. 2 vodojemů) 

Pozn. Vodovod Benešov - Sedlčany (ORP Benešov a ORP Příbram, VPS V12) byl realizován v roce 2015. Koridor pro 
umístění stavby V12 je vypouštěn z veřejně prospěšných staveb v návrhu 3. Aktualizace ZÚR SČK. 

 V18 - rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících. 

Řešení 7. Aktualizace ZÚR SČK se týká území městyse Vrchotovy Janovice. Obsahem aktualizace je vymezení koridoru 
pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu, včetně staveb souvisejících (koridor pro umístění stavby V18 – rozšíření 
vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících). V platném ÚP 
Vrchotovy Janovice není tento koridor vymezen. Předmětem Změny č. 2 ÚP bude vymezení tohoto koridoru a uvedení 
platného ÚP do souladu se ZÚR Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 7. 

(237) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES: 

Na území městyse Vrchotovy Janovice se nacházejí následující prvky regionálního ÚSES vymezené v ZÚR SČK:  

- Regionální biocentra: RC 838 – Zrcadlo 

- Regionální biokoridory: RK 295 Vápenka - Zrcadlo a RK 296 - Velký Mastník – Zrcadlo. 

Výše uvedená veřejně prospěšná opatření nejsou v územním plánu Vrchotovy Janovice vymezeny jako veřejně prospěšná 
opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Změnou č. 2 ÚP bude prověřeno zařazení těchto prvků územního systému ekologické stability do veřejně prospěšných 
opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Změnou č. 2 ÚP bude prověřen územní systém ekologické 
stability a uveden do souladu se ZÚR SČK a Územní studií Krajiny ORP Votice. 
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D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 
stavebního zákona 

 

1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona upravující znění § 55 odst. 4 stavebního zákona, kdy se již nemusí 
před vymezením nových zastavitelných ploch prokazovat nemožnost využít již plochy vymezené, ale pouze prokázat 
potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. 

Současně platný územní plán Vrchotovy Janovice vytváří možnost výstavby až pro 145 RD, přičemž skutečný počet 
rodinných domů je závislý na velikosti stavebních pozemků pro jednotlivé stavby a skutečném postupném využívání a 
uspořádání jednotlivých ploch vycházejících z územních podmínek a vlastnických vztahů k jednotlivým pozemkům.  

Od vydání platného územního plánu došlo k částečnému využití zastavitelné plochy Z26 (8 RD) a Z29 (1 RD). Dále došlo k 
využití zastavitelné plochy Z54 (1 RD) a Z4 (1 RD). Z celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení (20,311 ha) došlo k 
využití 1,773 ha (8,73 %). Zároveň došlo i k využití některých pozemků v zastavěném území pro výstavbu rodinných domů 
a příslušenství. 

Dvě největší rozvojové lokality pro bydlení Z26 a Z20 jsou již ve fázi výstavby. Na tyto lokality jsou také zpracovány územní 
studie. Na převážné části lokality Z26 byla již v rámci I. etapy provedena parcelace a vybudována dopravní a technická 
infrastruktura. Na některých pozemcích již pobíhá samotná výstavba RD, několik RD je již dokončeno. V lokalitě Z26 je již 
také vydáno společné povolení na stavbu komunikace a odvodnění lokality Z26 v rámci II. etapy. Předpokládá se celkové 
brzké využití této lokality. 

Západní část lokality Z20 je již rozparcelována a je zde vybudována technická a dopravní infrastruktura. Na některých 
pozemcích již probíhá samotná výstavba. 

Pro zjištění budoucí potřeby bytových jednotek je nutné analyzovat základní faktory ovlivňující změny v počtu a 
struktuře bytového fondu. Na základě podrobné analýzy celé problematiky a aktuálních metodik pro stanovení prognózy 
vývoje bytového fondu a potřeby bytů byly zvoleny následující faktory podílející se na predikované potřebě nových bytů na 
území městyse Vrchotovy Janovice: 

A. rozvojový potenciál odvozený z vývoje bytové výstavby 

B. rozvojový potenciál odvozený ze sociodemografického vývoje 

C. rozvojový potenciál odvozený z významu území 

D. zvýšení kvality bydlení 

E. nedostupnost pozemků po výstavbu bytů – rezerva 

Všechny výše uvedené faktory společně utvářejí celkový budoucí trend vývoje bytové výstavby městyse, pro přehlednost a 
přesnost výpočtů jsou ovšem jednotlivé faktory hodnoceny každý zvlášť, k dílčím výsledkům je tedy nutné přistupovat 
obezřetně a citlivě, neboť separátní hodnocení každého jednotlivého faktoru neobsahuje kontext všech ostatních faktorů. 

 

A. Rozvojový potenciál odvozený z vývoje bytové výstavby  

 

Rok 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet dokončených 
BJ 

3 5 6 5 1 3 4 2 1 3 - 3 2 - 4 

Vývoj počtu dokončených bytových jednotek 2007–2021 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/) 

 

Dle Veřejné databáze ČSÚ bylo v posledních 15 letech dokončeno ve Vrchotových Janovicích celkem 42 BJ, všechny 
v rodinných domech. Průměr počtu dokončených bytů představuje 2,8 BJ/rok. V rámci návrhového období ÚP 20 let lze z 
uvedeného odvodit při zachování dosavadního trendu výstavbu 56 nových BJ. 

Potřeba nových BJ odpovídající dosavadnímu trendu výstavby bytů: + 56 

 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
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B. Rozvojový potenciál území odvozený ze sociodemografického vývoje 

V posledních letech lze pozorovat u městyse Vrchotovy Janovice mírně vzrůstající trend populace. Od roku 2010 vzrostl 
počet obyvatel z 936 na 1006 obyvatel, tedy nárůst o 70 obyvatel. Počet obyvatel vzrostl od roku 2010 o 7,48 %. Od roku 
2011 kdy došlo k vydání platného územního plánu se zvýšil počet obyvatel o 56. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

913 940 947 936 950 943 951 964 984 1012 1018 1027 1024 1011 1006 

                     Vývoj počtu obyvatel 2007–2021 podle průběžné evidence, stav k 31. 12. (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/) 

 

Mezi daty 31. 12. 2007 a 31. 12. 2021, tedy za posledních 15 let přibylo celkem 93 obyvatel, tj. průměrně 6,2 obyvatel za 
rok. V rámci návrhového období ÚP 20 let lze z uvedeného odvodit při zachování dosavadního trendu přírůstek 124 
obyvatel. Při standardní obsazenosti bytů stanovené níže pod bodem D) na hodnotu 2,6 obyv./BJ tak vzniká potřeba 
nových 48 BJ. To je menší hodnota, než je hodnota odvozená z dosavadního trendu výstavby, v tomto kroku tak není 
potřeba nových BJ navýšena. 

Potřeba dalších BJ odpovídající dosavadnímu trendu sociodemografického vývoje: + 0 
 

C. Rozvojový potenciál území odvozený z významu území 
 
Význam území je faktorem zohledňujícím potenciál území a požadavky na případné očekávané zvýšené požadavky na 
změny v území, vyplývající z nadřazených územně plánovacích dokumentací, tedy z PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje. 

Městys Vrchotovy Janovice leží v severozápadní části správního obvodu obce s rozšířenou působností Votice. Městys 
Vrchotovy Janovice se nachází v jižní části Středočeského kraje, asi 8 km západně od města Votice, 12 km východně od 
města Sedlčany a 20 km jižně od města Benešov. 

Nejvyšší počet vyjíždějících do zaměstnání míří do jiné obce okresu, což ukazuje na Votice a Benešov. Dále se nejvíce 
dojíždí do jiného kraje. 

Dle ZÚR Středočeského kraje městys Vrchotovy Janovice sousedí s rozvojovou osou OS6 - Rozvojová osa OS6 Praha – 
Benešov – České Budějovice vymezenou dle PÚR ČR. Rozvojová osa je vázána na zčásti realizovanou, zčásti 
připravovanou dálnici D3. Městys má příznivou polohu, leží u silnice regionálního významu I/18, která propojuje okresy 
Příbram a Benešov. Městys také protíná železniční trať 223 Olbramovice - Sedlčany. Kontakt s dynamickým vlivem 
rozvojové osy společně s dobrou dostupností spádových měst (Votice – nižší centrum ostatní) indikuje možné zvýšené 
požadavky na změny v území (zejména na vyšší atraktivitu městyse pro bydlení a rekreaci). 

Městys leží na dynamice koridoru dálnice D3, po vybudování dálnice D3 bude dostupnost území ještě zvýšená a lze 
očekávat případný větší zájem o stavební pozemky. Také se zvýší atraktivita území s ohledem na jeho rekreační využití. 
Počet obyvatel má vzrůstající trend, a lze předpokládat pokračující nárůst počtu obyvatel i v příštím desetiletí, vzhledem 
k atraktivní poloze obce v sousedství s rozvojou osou OS6. 

Vrchotovy Janovice (okres Benešov) 

Počet obyvatel s obvyklým 
pobytem 

Vyjíždějící celkem 280 

vyjíždějící do zaměstnání celkem 204 

v rámci obce 36 

do jiné obce okresu 97 

do jiného okresu kraje 25 

do jiného kraje 43 

zahraničí 3 

vyjíždějící do školy celkem 76 

v rámci obce 15 

mimo obec 61 

Struktura dojížďky (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/) 

 
Kvalifikovaným odhadem, na základě znalosti území zejména v širším kontextu, byl stanoven potřebný nárůst počtu BJ s 
ohledem na očekávané zvýšené požadavky na změny v území o 15 % ze stávajícího počtu BJ obydlených ve Vrchotových 
Janovicích (k roku 2021: 379 BJ).  

Potřeba nových BJ pro pokrytí očekávané zvýšené poptávky po rozvoji bydlení: + 57 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
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D. Zvýšení kvality bydlení 

Zvýšení kvality bydlení je v posledních dvaceti letech v ČR i většině států Evropy jedním z hlavních faktorů potřeby vzniku 
nových bytů. Oproti západním zemím v EU je velikost bytů v ČR stále podprůměrná, dochází tak k výstavbě, která slouží 
především k uspokojení nároků na kvalitnější, komfortnější a energeticky úspornější bydlení. 

O úrovni kvality bydlení vypovídají obvykle dva údaje: (1) obydlenost / zalidněnost (průměrný počet osob na BJ) a (2) 
obytná nebo celková užitná plocha bytu na jednoho obyvatele. Oba indikátory se na kvalitě bydlení podílejí vždy společně a 
vzájemně se implikují a oba společně mohou generovat nároky na zvýšení kvality bydlení, a tedy potřebu zvýšení počtu BJ. 
Zatímco však údaje o obydlenosti / zalidněnosti bytů lze dopočítat z veřejně dostupných dat SLDB, plošný standard bytů 
není s přesností na jednotlivé obce veřejně dostupný. Plošný standard bytů nicméně není na menších obcích, kde je 
většina bytů v RD, určujícím faktorem. Také spojování více bytů ve větší byty, popř. přestavby bytových domů na domy s 
většími byty se v menších městech děje minimálně. Zásadním faktorem, který tak vstupuje do tohoto vyhodnocení v 
menších obcích, tak zůstává pouze snižování obsazenosti jednotlivých bytů. 

Komplexní data o kvalitě bydlení ze SLDB 1991, 2001, 2011 jsou veřejně dostupná pro kraje a ČR, nikoli již pro jednotlivé 
obce. Predikce potřeby nových BJ pro pokrytí nároků na zvyšující se kvality bydlení proto, s ohledem na výše uvedené, 
vychází prioritně z poznatků o stavu obydlenosti bytů ve Vrchotových Janovicích v porovnání se stavem kvality bydlení ve 
Středočeském kraji a v ČR. 

průměrný počet osob v BJ (obydlenost) 

územní jednotka rok v RD v BD celkem 

ČR 1991 2,92 2,66 2,76 

 2001 2,86 2,47 2,64 

 2011 2,80 2,21 2,47 

Středočeský kraj 1991 2,78 2,76 2,77 

 2001 2,76 2,57 2,68 

 2011 2,79 2,27 2,59 

Obsazenost bytů ve Středočeském kraji a v ČR (Publikace Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Středočeský kraj, ČSÚ). 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že obydlenost bytů v ČR i ve Středočeském kraji od roku 1991 stabilně klesá, výrazně 
rychleji přitom v případě bytových domů, pomaleji v případě bytů v rodinných domech. To je dáno tím, že kvalita bydlení v 
rodinných domech byla vždy relativně vysoká, zatímco kvalita bydlení v bytových domech je v ČR poznamenána vysokým 
podílem bytů v panelových domech s poměrně nízkým plošným standardem bytů na obyvatele. 

 

 celkem     v RD v BD Ostatní budovy 

obydlené byty 357 (100 %) 

 

 

 

 
 

277 (78 %) 71 (20 %) 
 

9 (2 %) 

počet osob v obydlených bytech 973 760 195 18 

počet osob na obydlený byt (obsazenost bytů) 2,73 2,74 2,75 - 

Obsazenost bytů ve Vrchotových Janovicích, SLDB 2011(https://www.risy.cz/cs/) 

 

Celková obsazenost bytů je ve Vrchotových Janovicích mírně vyšší (o cca 0,2 os./byt) oproti průměrným hodnotám ve 
Středočeským kraji i v ČR. Určující je ovšem porovnání hodnot obydlenosti rodinných domů, neboť se většina bytového 
fondu městyse nachází právě v rodinných domech. Při srovnání obsazenosti bytů v rodinných domech se ukazuje, že 
hodnota 2,74 obyv./BJ je ve Vrchotových Janovicích nižší o cca 0,05 os./byt, než jaký je průměr v ČR a Středočeském kraji. 

Obecně se trend snižování obydlenosti bytů váže k trendu snižování velikosti domácnosti, a to vlivem sociodemografických 
změn, především více individualistickým stylem života (větší rozvodovost, větší počet singles, eliminace nechtěného 
soužití, typicky rodičů a dospělých dětí) a stárnutím obyvatelstva (větší počet vdovců a vdov). Dle Projekce počtu 
cenzových domácností v České republice do roku 2030 od ČSÚ se předpokládá každých 10 let pokles počtu členů cenzové 
domácnosti o zhruba 0,1 obyvatele. 

Na základě výše popsaných trendů lze předpokládat pokles počtu obyvatel na 1 byt v RD na republikové úrovni ke konci 
návrhového období územního plánu cca 2,6 obyv./byt v rodinném domě. Lze předpokládat, že obdobná hodnota bude 

https://www.risy.cz/cs/


Územní plán Vrchotovy Janovice  Zpráva o uplatňování 

Městský úřad Votice – říjen 2022 str. 18 

 

 

zaznamenána i u městyse Vrchotovy Janovice. Zvýšení kvality bydlení je nutné vztáhnout pouze na stávající zástavbu, 
obsazenost nových bytů bude již odpovídat současným trendům.  

Při počtu 1006 obyvatel (dle SLDB 2021) tak potřeba nových bytů odpovídá podílu 1006/ 2,6, tj. 387 bytů. To znamená 
potřebu dalších 8 bytů oproti aktuálnímu stavu 379 bytů. 

Potřeba nových BJ pro pokrytí nároků na zvyšující se kvalitu bydlení: +8 

 

E. Nedostupnost pozemků po výstavbu bytů – rezerva 

 
V rámci zpracování ÚP nelze předvídat, které pozemky a kdy přesně bude reálně možné využít pro výstavbu a které 
nikoliv. Hlavní význam při zohlednění nedostupnosti pozemků pro výstavbu mají vlastnické vztahy – vlastník pozemku 
nemá povinnost nabídnout pozemek k realizaci výstavby dle územního plánu, jeho motivace se navíc může v průběhu času 
měnit vzhledem k situaci na trhu. 

V případě, že by došlo k „zablokování“ využití pozemků ze strany jejich vlastníků, nebude umožněno potřebné kapacity 
stanovené územním plánem realizovat. Neexistuje žádný ekonomický tlak, který by nutil vlastníky optimálně využít 
zastavitelné plochy a zejména plochy zhodnocené veřejnými investicemi. Běžnou skutečností dnešních územních plánů 
jsou tak rezervy v rozsahu cca 50 – 100 %. V současném makroekonomickém prostředí se ukazuje, že tyto rezervy jsou 
možností, jak umožnit fungování místních trhů s pozemky pro potřeby bydlení. 

Cílem územního plánu tedy není dosažení přesné rovnováhy přesně stanovené reálné potřeby a nabídky, protože tím by 
mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků. Nabídka ploch pro rozvoj bydlení musí být vždy o něco vyšší než 
poptávka. 

Pro městys Vrchotovy Janovice je odborným odhadem stanovena celková rezerva kapacity ploch pro rozvoj bydlení na 
menší než je spodní hranice obvykle stanovované rezervy, tedy 25 % z celkové potřeby nových BJ (součet potřeb BJ 
vyplývajících z faktorů A, B, C, D). 

 

Rekapitulace potřeby nových BJ v městyse Vrchotovy Janovice  

 

faktor potřeby nových BJ potřebný nárůst počtu BJ 

A  rozvojový potenciál odvozený z vývoje bytové výstavby + 56 BJ 

B  rozvojový potenciál odvozený ze sociodemografického 
vývoje 

+0 BJ 

C  rozvojový potenciál odvozený z významu území +57 BJ 

D  zvýšení kvality bydlení +8 BJ 

CELKEM BJ (součet 
faktorů A, B, C, D)  

+ 121 BJ 

E z toho 25 % pro nedostupnost pozemků pro výstavbu 
bytů  

+ 30 BJ 

CELKEM BJ (součet 
faktorů A, B, C, D, E)  

+151 BJ  

 
Územní plán Vrchotovy Janovice má vytvořit podmínky pro uspokojení potřeby + 151 nových BJ. 

Územní plán Vrchotovy Janovice při svém vydání vytvořil možnost výstavby až pro 156 nových rodinných domů.  Od vydání 
platného územního plánu Vrchotovy Janovice došlo k výstavbě 11 RD v zastavitelných plochách. Zároveň došlo i k využití 
některých pozemků v zastavěném území pro výstavbu rodinných domů a příslušenství. 

Dle komplexního vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch uvedeného výše bude potřeba v návrhovém období ÚP 151 
bytových jednotek. Vzhledem ke zbývající kapacitě zastavitelných ploch, jež jsou připraveny v záloze (plochy pro až 145 
RD), lze považovat vymezené zastavitelné plochy ve stávajícím ÚP pro rozvoj městyse za dostatečné.  

 V rámci Změny č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice navíc nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy mimo zastavěné území 
určené k bydlení. Jedná se jen o ucelení a uvedení do souladu se skutečným stavem v území stávající zastavitelné plochy 
Z26 ve Vrchotových Janovicích a o ucelení lokalit Z8 a Z9 v Šebáňovicích. V zastavěném území budou vymezeny plochy 
pro umístění cca 5 BJ. 
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E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 
 
 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH 
ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V 
POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A 
DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 
P 01 Základní koncepce rozvoje území městyse, ochrany a rozvoje jeho hodnot se obecně nemění. Nejsou stanoveny 

požadavky na změny základní koncepce rozvoje území městyse ani na změnu charakteru městyse, jeho vztahu k 
sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury. Případné dílčí úpravy budou vycházet z požadavků na 
urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny. 
 

P 02 Reflektovat v rámci řešení změny územního plánu polohu městyse Vrchotovy Janovice v sousedství rozvojové osy 
republikového významu OS6 Praha – Benešov – České Budějovice dle PÚR ČR, zpřesněné v ZÚR 
Středočeského kraje [čl. 57 PÚR ČR, čl. 29, 30, 31 ZÚR SČK]. 
 

P 03 Respektovat stávající sídelní strukturu městyse Vrchotovy Janovice, zamezit nežádoucímu propojování sídel a 
nezakládat na území městyse žádná nová sídla [čl. 20a PÚR ČR]. 
 

P 04 Předpokládá se zachování stávající sídelní struktury městyse. Změna ÚP podpoří rozvoj jádrového sídla 
Vrchotovy Janovice vymezením, případně rozšířením stávajících zastavitelných ploch pro bydlení. I nadále bude 
podporován výrazně venkovský charakter zástavby s převažující zástavbou přízemními domy, pouze v sídle 
Vrchotovy Janovice lze připustit příměstský charakter zástavby. 
 

P 05 Citlivě uvážit navrhovanou míru plošného rozvoje městyse, zejména s ohledem na únosnost, kapacity a 
dostupnost veřejné infrastruktury, zejména základního občanského vybavení a technické infrastruktury. 
 

P 06 Návrhy nových zastavitelných ploch a další záměry budou posouzeny a také prověřeny z hlediska potenciálního 
střetu záměrů s limity využití území. Změna ÚP navrhne vhodné řešení těchto střetů a s ohledem na další rozvoj 
městyse a ochranu hodnot v území budou jednotlivé lokality a záměry dle možností zapracovány do návrhu změny 
územního plánu.  
 

P 07 Respektovat a ctít významné dochované hodnoty urbanistické, architektonické a kulturně historické. 
 

P 08 Respektovat významné dochované hodnoty krajinné i přírodní, v území zastavěném i nezastavěném. 
 

 
              Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území obce 
 
P 09 Změna ÚP Vrchotovy Janovice bude respektovat a posilovat veškeré krajinné, civilizační a kulturně historické 

hodnoty, které vytvářejí identitu městyse. 
 

P 010 Změna ÚP bude chránit a respektovat následující nemovité kulturní památky: 
41998/2-233 - kostel sv. Martina (Vrchotovy Janovice) 
104992 - silniční most - kamenný mostek (Vrchotovy Janovice) 
18748/2-234 - zámek č.p.1 (Vrchotovy Janovice) 
105904 - fara č.p.98 (Vrchotovy Janovice) 
46025/2-53 - socha sv. Jana Nepomuckého (Rudoltice, Hůrka u č.p.1) 
25664/2-3992 - venkovská usedlost č.p.2 (Rudoltice) [ÚAP ORP Votice]. 
 

P 011 Změna ÚP prověří stanovení podmínek, případně jejich úpravu v platném ÚP tak, aby bylo zajištěno, že při 
umisťování nových staveb a při změnách stávajících staveb v blízkosti urbanistických a architektonických 
dominant kostela sv. Martina a zámku č. p. 1, bylo na tyto dominanty citlivě reagováno a byl zachován jejich 
kompoziční dominantní význam ve struktuře zástavby městyse. 
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P 012 Změna ÚP bude chránit a respektovat sakrální architekturu v zastavěném i nezastavěném území, architektonicky 
nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb a 
významné stavební dominanty. Změnou ÚP bude prověřen a případně doplněn jejich zákres v grafické části a v 
textové části ÚP bude toto komentováno. 

 
P 013 Změnou ÚP respektovat a chránit urbanistickou hodnotu zástavby na území městyse Vrchotovy Janovice, chránit 

historická jádra sídel a urbanisticky významné celky, a to v k.ú. Rudoltice u Vrchotových Janovic - Rudoltice, 
urbanisticky hodnotná zástavba ve složitých terénních podmínkách s malým centrálním prostorem v nejnižší partii 
[ÚAP ORP Votice]. 
 

P 014 Změna ÚP bude chránit a respektovat významná veřejná prostranství na území městyse Vrchotovy Janovice. Na 
území městyse Vrchotovy Janovice byla schválena možnost využití územní studie veřejných prostranství – ÚSVP 
4, která je zpracována jako základní koncepční (ideový) materiál, navrhující hlavní zásady prostorového 
uspořádání a funkčního využití veřejného prostranství. V textové části ÚP bude uvedena zmínka o této studii a 
bude zde uvedeno, která veřejná prostranství jsou územní studií veřejných prostranství řešena. 
 

P 015 Chránit panoramatické výhledy a významné vyhlídkové body. 
 

P 016 Změna ÚP bude respektovat a chránit hodnotu území PP a EVL Slavkov (na území městyse zasahuje pouze část 
PP a EVL Slavkov). 
 

P 017 Změnou ÚP bude prověřen a upraven územní systém ekologické stability v souladu s ÚS Krajiny správního 
obvodu ORP Votice, ÚAP a ZÚR SČK. (více viz bod a.3). 
 

P 018 Chránit údolní prostory Vlkonického a Janovického potoka, jako významné krajinné osy území městyse. Chránit 
údolní prostory před zastavováním nad rámec existující zástavby. 
 

P 019 Chránit stávající zeleň v zastavěných částech řešeného území, eventuálně navrhnout další plochy pro využití jako 
veřejná zeleň a pro propojení se zelení v okolí zastavěného území. 
 

P 020 Změna ÚP prověří ochranu a funkce stávajících hodnot a funkčních struktur přírodních biotopů a cenných 
stanovišť soustavy Natura 2000. [Územní studie Krajiny ORP Votice, karty obcí]. 
 

P 021 Při návrhu zastavitelných ploch zohlednit zájmy na ochraně zemědělské půdy s vyšší kvalitou [čl. 14a PÚR ČR]. 
 

P 022 S návrhem zastavitelných ploch je třeba citlivě přistupovat k záborům orné půdy. Návrhem nevytvářet zbytkové 
(plochy nevhodné k obdělávání) plochy zemědělské výroby. 
 

P 023 Respektovat železniční trať a silniční síť procházející územím městyse a navrhovaným rozvojem na tuto 
infrastrukturu přirozeně navazovat. 
 

P 024 Rozvoj městyse navázat na existující sítě technické infrastruktury a tím je dále zhodnocovat. 
 

a.1) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

 
P 025 Posilovat kompaktnost zástavby uvnitř řešeného území podporou výstavby v prolukách a dosud nezastavěných 

plochách uvnitř zastavěného území [čl. 07 b) ZÚR SČK]. 
 

P 026 Změnou ÚP bude zachována a respektována stávající urbanistická struktura sídel a stávající charakter zástavby. 
Obecně je třeba navrhnout nové plochy pro zástavbu tak, aby měly vazbu na původní zástavbu, měly odpovídající 
kvality a vazby na přírodní zázemí a byly provázeny odpovídajícím rozvojem veřejné infrastruktury. Nesmí být 
ztíženo ani ohroženo využití ploch navazujících. Návrh plošného a prostorového uspořádání řešených ploch musí 
odpovídat způsobu jejich využití a respektovat charakter okolí. 
 

P 027 Změnou ÚP zachovat a neměnit stávající základní funkční strukturu městyse, tvořenou hlavními obytnými sídly 
(Vrchotovy Janovice, Rudoltice a Šebáňovice), několika obytnými nebo obytně-rekreačními drobnými prostorově 
oddělenými sídly a samotami ve volné krajině a převážně zemědělsky využívanou volnou krajinou. 
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P 028 Bydlení dále rozvíjet převážně v jádrovém sídle Vrchotovy Janovice, a to v souladu s certifikovanou metodikou 
MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016), přednostně v pěší dostupnosti základního 
občanského vybavení (obecní úřad, pošta, mateřská škola, základní škola, kostel, maloobchod, stravovací služby 
apod.) a v dostupnosti stanic a zastávek veřejné hromadné dopravy osob (autobus, vlak). 
 

P 029 Změnou ÚP bude aktualizováno zastavěného území městyse dle ust. § 58 stavebního zákona. 
 

P 030 Změnou ÚP budou již zastavěné zastavitelné plochy vymezeny jako stávající, v této souvislosti bude upravena 
textová i grafická část územního plánu. 
 

P 031 Změnou ÚP bude prověřena struktura a obsah urbanistické koncepce zejména s ohledem na aktuální právní 
předpisy, územně plánovací dokumentace a plánovací podklady. 
 

P 032 Změnou ÚP prověřit a stanovit podmínky prostorového uspořádání zástavby v rozsahu celého zastavěného území 
městyse a nově vymezovaných zastavitelných ploch s ohledem na ochranu a hodnoty zástavby a s ohledem na 
převažující venkovský charakter zástavby obytné části městyse (v jádrovém sídle Vrchotovy Janovice i s ohledem 
na příměstský charakter zástavby). Změnou ÚP prověřit 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 atd.). 
 

P 033 Při nastavení podmínek prostorového uspořádání zohlednit specifika historické zástavby v historickém jádru 
městyse vyznačující se většími objemy zástavby historických statků a zemědělských usedlostí, sedlovými 
střechami a obdélnými půdorysy. Regulaci případných novostaveb bytových a rodinných domů přizpůsobit tvarem 
a objemem struktuře a charakteru tradiční historické zástavby. Směrem od centra obce objem staveb prostorovou 
regulací snižovat a vytvářet tak přirozenou strukturu monocentrického sídla. 
 

P 034 Změnou ÚP prověřit a odlišit podmínky prostorového uspořádání pro bydlení v rodinných domech městského  typu  
v rámci plochy BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské a pro bydlení v rodinných domech 
venkovského typu v rámci plochy BV - plochy bydlení - v rodinných domech  - venkovské. 
 

P 035 Změnou územního plánu prověřit možnost stanovení podrobnějších regulativů náležejících svým obsahem 
regulačnímu plánu pro zastavěná území vybraných sídel městyse, případně i pro jejich bezprostředně související 
zastavitelné plochy. Výběr konkrétních částí území městyse bude předmětem řešení Změny č. 2 ÚP. Podrobnější 
regulativy stanoví požadavky na některé žádoucí prvky – např. objemy staveb, jejich umístění na pozemcích, tvary 
střech a jejich orientaci, příp. stavebních čar, druhu oplocení, apod. Výběr prvků a jejich uplatnění pro vybrané 
části území bude předmětem řešení Změny č. 2 ÚP. 
 

P 036 Důsledně dbát ochrany kulturních a architektonických hodnot v území (nemovité kulturní památky, drobné sakrální 
stavby, území s archeologickými nálezy, další architektonicky významné stavby). 
 

P 037 Projektant změny územního plánu prověří a vytipuje urbanisticky hodnotné lokality na území městyse Vrchotovy 
Janovice a provede jejich zákres v grafické části ÚP. V textové části změny ÚP budou tyto urbanisticky hodnotné 
lokality charakterizovány a budou pro ně stanoveny podmínky, které zajistí návaznost nových staveb na charakter 
a strukturu hodnotné stávající zástavby. 
 

P 038 Bude zajištěna ochrana a rozvoj zelených ploch v sídlech jako významné součásti sídelní struktury. V územním 
plánu budou chráněna stávající veřejná prostranství s důrazem na ochranu veřejné zeleně.  
 

P 039 Při návrhu rozvoje zástavby respektovat záplavové území Q100 Janovického potoka. 
 

P 040 Při návrhu rozvoje zástavby respektovat ochranná pásma vodních zdrojů a podmínky, které pro jednotlivé stupně 
ochranných pásem stanoví příslušné rozhodnutí. 
 

P 041 Při návrhu rozvoje zástavby respektovat ochranná pásma pozemních komunikací. 
 

P 042 Nenavrhovat plochy bydlení a další plochy, pro které jsou stanoveny hlukové limity, do blízkosti zdrojů hluku 
(silnice, železnice, výroba apod.). 
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P 043 Změnou ÚP bude vyhodnoceno účelné využití zastavěného území, zjištěn rozsah a využití zastavitelných ploch již 

vymezených v dosud platné územně plánovací dokumentaci. 
 

P 044 V platném územním plánu jsou uvedeny podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 
pomocí nepřehledných tabulek. Změna ÚP provede revizi kapitoly č. 6 závazné části územního plánu a prověří 
vypuštění nepřehledných tabulek s účely využití a jednotlivými typy funkčních ploch a případně upraví podmínky 
využití (hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití) ploch s rozdílným způsobem využití. 
Podmínky využití budou upraveny zejména v souvislosti s aktuálním zněním stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek a dostupnými metodikami. 
 

P 045 Změnou ÚP zcela přehodnotit podmínky využití včetně podmínek prostorového uspořádání plochy s funkčním 
využitím ZS – plochy systému sídelné zeleně – soukromá a vyhrazená a to s ohledem na její charakter, tzn. zdali 
se nachází v zastavěném nebo nezastavěném území. 
 

P 046 Změnou ÚP doplnit do textové části územního plánu obecné podmínky platné pro využití všech ploch v řešeném 
území a definici pojmů: minimální plocha zeleně, minimální procento ozelenění, max. procento zastavění, výška 
zástavby a minimální velikost pozemku a případně dalších. Všechny užívané pojmy, které nevycházejí ze zákonů 
a prováděcích vyhlášek, budou upřesněny. 
 

P 047 Prověřit úpravu grafických chyb v platném územním plánu a odstranit případné nesoulady mezi grafickou a 
textovou částí územního plánu. 

 
P 048 POPIS NAVRHOVANÝCH DÍLČÍCH ZMĚN  

 
Označení dílčích změny Zm2-1 až Zm2-7 se skládá: první číslici tvoří pořadové číslo změny územního plánu a druhá číslice 
je pořadovým číslem dílčích změn. Součástí pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny je i grafická příloha s vyznačením návrhů na změnu ÚP, která je součástí kapitoly K.  
 
Tabulka níže obsahuje označení změny dle grafické přílohy, identifikaci území, současné a navrhované funkční využití. 
  
Označení změny dle 

grafické přílohy 

Identifikace území (parc. č., k.ú.) Současné funkční 

využití 

Navrhované funkční využití 

Zm2-1 parc. č. 2384 v k. ú. Vrchotovy Janovice ZS BV 

Zm2-2 parc. č. 1812/2 v k. ú. Vrchotovy Janovice  ZS BV 

Zm2-3 parc. č.  79/7 a 92/2 v k. ú. Rudoltice u Vrchotových 

Janovic 

NZ NZp 

Zm2-4 parc. č. 1363/10 /část/, 1363/67, 1363/68, 1363/70, 

1363/71, 1363/72, 1363/73, 1363/74 a 1363/75 v k. 

ú. Vrchotovy Janovice 

NP (K27), NZ BI, VP, ZO 

Zm2-5 parc. č.  63/2, 64/7 a 64/14 v k. ú. Šebáňovice ZS, NZ BV, příjezdová komunikace  

Zm2-6 

 

parc. č. 301/2, 313/2 /část/, 316, 319 /část/ a 501/2 

v k. ú. Manělovice 

ZS SV 

části parc. č. 313/1 v k. ú. Manělovice  OS RN s max. 3 objekty pro 

individuální rekreaci 

části parc. č. 301/1 v k. ú. Manělovice  NZ  VZ s regulací mimo stavby 

zemědělské výroby 

část parc. č. 301/1 v k. ú. Manělovice OS NZ 

Zm2-7 parc. č. st. 29 a 890/1 v k. ú. Šebáňovice  VZ BV 

 parc. č. 892/3 v k. ú. Šebáňovice ZS BV 

parc. č. 890/2, 889/2 /část/, 889/3 v k. ú. 

Šebáňovice 

NZp BV 

parc. č. 891/1, 891/2 a 889/2 /část/  NZp ZS 
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BV - plochy bydlení - v rodinných domech venkovské     
BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské  
SV - plochy smíšené obytné - venkovské.  
RN - plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 
VZ - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 
OS - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení 
ZS - plochy systému sídlení zeleně - soukromá a vyhrazená 
ZO - plochy systému sídelní zeleně - ochranná a izolační 
NZ - plochy zemědělské - orná půda 
NZp - plochy zemědělské - nízká a rozptýlená zeleň – maloplošná zeleň, louky, pastviny (TTP) 
NP - plochy přírodní - vysoké zeleně - izolační a doprovodná zeleň v krajině 
VP – veřejná prostranství 
 
 

a. 2) požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejích změn 

 
P 049 Koncepce veřejné infrastruktury řešeného území se obecně nemění. 

 
P 050 Změnou ÚP bude prověřena struktura a obsah koncepce veřejné infrastruktury zejména s ohledem na aktuální 

právní předpisy, územně plánovací dokumentace a plánovací podklady. 
 

P 051 Změnou ÚP uvést územní plán do souladu se ZÚR Středočeského kraje ve znění 7. Aktualizace Řešení 7. 
Aktualizace ZÚR SČK se týká území městyse Vrchotovy Janovice. Obsahem aktualizace je vymezení koridoru pro 
veřejně prospěšnou stavbu vodovodu, včetně staveb souvisejících (koridor pro umístění stavby V18 – rozšíření 
vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících). V 
platném ÚP Vrchotovy Janovice není tento koridor vymezen. Předmětem Změny č. 2 ÚP bude vymezení tohoto 
koridoru a uvedení platného ÚP do souladu se ZÚR Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 7. 

 
a. 2. 1) požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu 

 
P 052 Prověřit a případně upřesnit vymezení koridoru pro umístění stavby D005 – Dálnice D3 úsek Jesenice – hranice 

kraje včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb ze ZÚR Středočeského kraje [čl. 139, ZÚR SČK]. 
 

P 053 Prověřit a případně upřesnit vymezení koridoru pro umístění stavby D037 - silnice I/18: Voračice, přeložka ze ZÚR 
Středočeského kraje [čl. 111, bod č. 28 ZÚR SČK]. 
 

P 054 Prověřit a případně upřesnit vymezení koridoru pro umístění stavby D038 - silnice I/18: úsek Křešice – Veselka 
ze ZÚR Středočeského kraje [čl. 111, bod č. 29 ZÚR SČK]. 

 
P 055 Změna ÚP komplexně prověří dopravní koncepci správního území městyse Vrchotovy Janovice uvedenou v 

platném územním plánu, její aktuálnost a vytvoří předpoklady pro optimální obsluhu nově navrhovaných 
zastavitelných ploch. Změnou ÚP budou stanoveny základní podmínky pro napojení a vnitřní obsluhu nově 
navrhovaných zastavitelných ploch. 
 

P 056 Změna ÚP bude řešit napojení nově navržených zastavitelných ploch na veřejně přístupné komunikace. 
 

P 057 Prověřit stanovení podmíněnosti rozvoje další zástavby realizací vybrané veřejné dopravní infrastruktury. Změna 
ÚP prověří rovněž stávající potřebu podmiňujících VPS dopravní infrastruktury pro stávající zastavitelné plochy a 
plochy přestaveb uvedených v kap. 3.4, 3.5, 3.6 a 3.7 textové části platného ÚP. 
 

P 058 V grafické části územního plánu (koordinačním výkresu) očíslovat silnice I. a III. třídy včetně vyznačení jejich 
ochranných pásem v souladu s § 30 zákona o pozemních komunikacích. 
 

P 059 Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u silnic nebo u budoucích silnic navrhnout tak, aby byly 
splněny limitní hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném 
prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
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a. 2. 2) požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu 
 

P 060 Změna ÚP prověří vymezení koridoru pro umístění stavby V18 – rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice 
D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících ze ZÚR Středočeského kraje. Koridor V18 
včetně staveb souvisejících se vymezuje proměnné šířce od 100 m do 1 200 m [čl. 181, bod č. i a čl.181a ZÚR 
SČK]. 

 
P 061 Při vymezení koridoru technické infrastruktury pro umístění stavby V18  - rozšíření vodárenské soustavy v koridoru 

dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb souvisejících zajistit prostorovou koordinaci 
s koridorem dálnice D3 (D005) a minimalizovat zásahy do prvků ÚSES [čl. 182a, ZÚR SČK]. 
 

P 062 Změna ÚP prověří a případně upřesní vymezení koridoru technické infrastruktury CNU - T1 pro realizaci dvojitého 
vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka z PÚR ČR a návrhu 3. Aktualizace ZÚR SČK pro veřejné projednání. [ čl 
150 g PÚR ČR (ozn. E18), návrh 3. Aktualizace ZÚR SČK  pro veřejné projednání (ozn. E35)]. 
 

P 063 Změna ÚP prověří vymezení elektroenergetického koridoru E27 pro umístění stavby distribuční soustavy (VVN) – 
vedení 110 kV TR Římovice – navržená TR Votice; vč. plochy pro umístění TR Votice z návrhu 3. Aktualizace 
ZÚR SČK pro veřejné projednání, dle aktuálních územně analytických podkladu ORP Votice a v návaznosti na 
územní plány sousedních obcí. 
 

P 064 Prověřit aktuálnost koncepce technické infrastruktury (zásobování vodou, odkanalizování, energetická vedení, 
nakládání s odpady) a souvisejících ploch vymezených pro technickou infrastrukturu. 
 

P 065 Změna bude respektovat stávající zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných pásem. 
 

P 066 Navrhovaný rozvoj zástavby situovat přednostně v dobré dostupnosti sítí technické infrastruktury, tak aby 
nevyvolával nutnost náročných technických řešení napojení na sítě technické infrastruktury, na zvyšování kapacit 
a na zajištění funkčnosti a provozuschopnosti systémů technické infrastruktury. 
 

P 067 Posoudit míru omezení navrhovaného rozvoje zástavby nadzemními vedeními VN a případně navrhnout jejich 
přeložky a pro tyto přeložky vymezit odpovídající plochy či koridory. 
 

P 068 Při návrhu rozvoje zástavby věnovat zvýšenou pozornost zabránění vzniku elektromagnetického stínění nebo 
odrazu elektromagnetických vln z radioreléových tras procházejících napříč územím městyse. 
 

P 069 Změnou ÚP prověřit stanovení podmíněnosti rozvoje další zástavby realizací vybrané veřejné technické 
infrastruktury. Změna ÚP prověří rovněž stávající potřebu podmiňujících VPS technické infrastruktury pro stávající 
zastavitelné plochy a plochy přestaveb uvedených v kap. 3.4, 3.5, 3.6 a 3.7 textové části platného ÚP. 

 
P 070 Napojení elektrické energie bude řešeno v souladu s požadavky správce, bude prověřena potřeba napojení 

nových lokalit, obecně bude platit, že nové TS bude možné budovat kdekoliv v rámci celého správního území. 
 

P 071 Zajistit podmínky k rozvoji obnovitelných zdrojů energie v zastavěném území městyse, především k umísťování 
fotovoltaiky na budovách ve výrobních a zemědělských areálech. 
 

 
a. 2. 3) požadavky na veřejné občanské vybavení 
 

P 072 Požadavky nejsou vzneseny. 
 

P 073 Zastoupení zařízení občanského vybavení je na přirozené úrovni, nabídka odpovídá velikosti, významu a umístění 
sídla v rámci širších vztahů. Další navržení ploch pro občanskou vybavenost Změna č. 2 ÚP neřeší. 
 
a. 2. 4) požadavky na veřejná prostranství 

 
P 074 V rámci Změny č. 2 ÚP mohou být vymezena nová veřejná prostranství, avšak jejich vymezení se nepředpokládá. 
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a.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je 
vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona 

 
P 075 Na území městyse Vrchotovy Janovice se nacházejí následující prvky regionálního ÚSES vymezené v ZÚR SČK: 

Regionální biocentra (RC 838 – Zrcadlo), Regionální biokoridory: RK 295 Vápenka - Zrcadlo a RK 296 - Velký 
Mastník – Zrcadlo. Uvedené prvky ÚSES budou respektovány a případně zpřesněny, budou dodrženy jejich 
minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost [čl. 193, 194 a 195 ZÚR SČK]. 
 

P 076 Změnou ÚP bude prověřen územní systém ekologické stability (lokální a regionální úroveň) a jeho návaznost na 
sousední obce v souladu s ÚAP ORP Votice, ZÚR SČK a ÚS Krajiny ORP Votice. 
 

P 077 Na území ORP Votice byla pořízena Územní studie krajiny ORP Votice, která analyzovala problémová místa 
ÚSES k dořešení. Na základě ověření současného stavu vyhodnotit potřebu řešit doporučení uvedená v ÚSK 
ORP Votice. Odůvodnit způsob vyřešení problémů ve vymezení územního systému ekologické stability na 
správním území městyse Vrchotovy Janovice, které uvedla ÚSK ORP Votice: 

 
- RBK 295 a RBK 296 – chybný název regionálního biokoridor, neodpovídá ZÚR;  
- RBK 296 - není zajištěna provázanost na hranici obce Vojkov v úseku západně od LBC 13 U Opálenky;  
- není zajištěna provázanost RBK 296 na hranici obce Vojkov v úseku LBC 17 Obraženka – jihozápad, navrženo 

propojení severně k hranici obce Vojkov;  
- nutno doplnit biocentrum Pod Červenou horou ve vazbě na LBC ve Vojkově;  
- upravit a provázat LBK 5 v úseku mezi LBC 17 Obraženka – jihozápad a LBK 2-3 (Vojkov);  
- provázat LBK 14 na hranici u obce Vojkov;  
- RBC 838 Zrcadlo – neodpovídá vymezení dle ZÚR – nutno dát do souladu, doplnit chybějící RBC;  
- doplnit chybějící propojení v úseku LBC 7 Libohošťský rybník – k.ú. Božkovice (ORP Benešov);  
- doplnit chybějící propojení v úseku mezi k.ú. Božkovice (ORP Benešov) v lokalitě u Hubeného ve směru k 

Olbramovicím;  
- doplnit propojení LBC 19 Pýchovec-západ severním směrem ke k.ú.Křešice u Olbramovic a současně zrušit 

slepou větev LBK 10;  
- doplnit propojení LBC 19 Pýchovec- západ a LBC 5 Hať (Olbramovice);  
- slepá větev LBK 3 s vloženým LBC 3 – neprovázanost systému, doporučeno zrušit. 

 
P 078 V plochách prvků ÚSES navrhnout regulaci odpovídající primárně přírodní funkci, vyloučit jakékoli využití ploch 

ÚSES, které by znemožnilo dosáhnout plné funkčnosti ÚSES [čl. 197 i) ZÚR SČK]. 
 

P 079 Do návrhu koncepce krajiny územního plánu Vrchotovy Janovice důsledně zapracovat závěry a požadavky 
Územní studie krajiny SO ORP Votice, zejména z oblasti Přírodní hodnoty: 

 
Ověřit míru ochrany cenných stanovišť soustavy Natura 2000 ve stávajícím znění ÚP Vrchotovy Janovice Dle 
potřeby posílit územní ochranu jejich zařazením mezi plochy přírodní (způsobem vymezení plochy a posouzením 
účinnosti regulativů). Změna č. 2 ÚP ověří cenná stanoviště soustavy Natura: 
 

- sekundární trávníky  
ovsíkové louky rozptýleně po celém území – např. U pomníku západně od Libohošťského rybníka, louky na 
svazích u Rudoltic, louky u Strýčkova, na svazích nad Janovickým potokem, Na Kochánově u Velké Lhoty  

- vlhká tužebníková lada – v nivě Janovického potoka, u Braštinského potoka, niva Křešického potoka u lihovaru, 
niva Rudoltického potoka   

- lužní lesy a pobřežní vegetace 
 v nivách vodních toků 

 
P 080 Změna ÚP bude chránit všechny pozemky lesa na území městyse před zásahy do jejich plošného rozsahu a 

celistvosti. 

P 081 Změna ÚP bude dbát na maximální ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa tak, aby nedocházelo ke 
snižování ekologické stability krajiny. V případě dotčení pozemků určených pro funkci lesa nebo pozemků 
situovaných ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa, budou zábory řádně zdůvodněny ve smyslu platné legislativy a 
zástavba ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa omezena. 
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P 082 Chránit nivy vodních toků na území městyse před intenzivním zemědělským využitím a zejména před orbou až ke 
korytům vodních toků. Nivy vodních toků chránit přednostně pro účely retence vody a možný rozliv vody v případě 
přívalových srážek či povodně. 

P 083 Změna ÚP prověří v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona možnost omezení staveb v 
nezastavěném území. 

P 084 Změna ÚP prověří v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona možnost omezení oplocení v 
nezastavěném území. 

P 085 Změna ÚP prověří možnosti omezení intenzivních sadů v nezastavěném území (závlahová zařízení, sítě, 
oplocení) v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona 

P 086 Prověřit možnost omezení fotovoltaických staveb nebo zařízení, větrných elektráren a malých vodních elektráren 
v nezastavěném území v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

 
B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH 

VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 
 

P 087 Není požadováno vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 
 

C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
 

P 088 Na území městyse Vrchotovy Janovice vymezují ZÚR SČK následující veřejně prospěšné stavby a opatření: 
 
D005 - Dálnice D3 úsek Jesenice – hranice kraje včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb. 

D037 - Koridor silnice I/18: Voračice, přeložka 

D038 - Koridor silnice I/18: úsek Křešice – Veselka 

V12 - Výstavba přivaděče Benešov-Sedlčany s napojením sídel Jírovice, Mokrá Lhota, Bystřice, Líšno, Nesvačily, 
Drachkov, Vrchotovy Janovice, Vojkov, Kosova Hora (vč. 2 vodojemů) 

Pozn: Vodovod Benešov - Sedlčany (ORP Benešov a ORP Příbram, VPS V12) byl realizován v roce 2015. Koridor 
pro umístění stavby V12 je vypouštěn z veřejně prospěšných staveb v návrhu 3. Aktualizace ZÚR SČK. 

V18 - rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, přiváděcí řad Netvořice – Lažany, včetně staveb 
souvisejících. 

RC 838 – Zrcadlo 

RK 295 Vápenka - Zrcadlo  

RK 296 - Velký Mastník – Zrcadlo 

E27 – koridor vedení 110 kV TR Římovice – navržená TR Votice; vč. plochy pro umístění TR Votice (v návrhu 3. 
Aktualizace ZÚR pro veřejné projednání) 

E35 - koridor dvojitého vedení 400 kV Hradec – Mírovka (v návrhu 3. Aktualizace ZÚR pro veřejné projednání, 
v PÚR ČR označený jako E18) 

Jako veřejně prospěšná opatření určená pro vyvlastnění vymezit nefunkční části regionálních prvků ÚSES 
(určených k založení) zpřesněných dle platných ZÚR Středočeského kraje. [čl. 237 ZÚR SČK] 

Jako veřejně prospěšná opatření pro vyvlastnění vymezit nefunkční části místního ÚSES určené k založení. 

Za účelem uvedení ÚP Vrchotovy Janovice do souladu se ZÚR SČK je třeba vymezit v ÚP Vrchotovy Janovice 
tyto veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění V18 a E27. 
 
 

P 089 Změna ÚP prověří a případně vymezí další plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
asanace v členění: 

- pozemky, pro které lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit podle § 170 stavebního zákona 
(veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k 
zajištění obrany a bezpečnosti státu, asanace území). 
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- pozemky, pro které lze uplatnit možnost předkupního práva podle § 101 stavebního zákona (veřejně prospěšné 
stavby, veřejné prostranství), pokud je návrh změny ÚP bude obsahovat. 

Změnou ÚP budou prověřeny a případně vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření zejména v těchto oblastech: 
 
Veřejně prospěšné stavby 
 

 dopravní infrastruktura 
- návrhy komunikací, či jejich úpravy, případně i návrhy cyklistických a pěších propojení. 
 

 technická infrastruktura 
- nové trasy liniových zařízení včetně dílčích přeložek, další energetická, vodohospodářská a jiná zařízení 
(vodovodní úpravny, čerpací stanice, vodojemy, kanalizace apod.). 
 

 plochy pro občanskou vybavenost veřejné infrastruktury včetně veřejných prostranství 
- plochy pro občanské vybavení komunálního typu a veřejná prostranství, to vše zřizované ve veřejném zájmu. 
 
Veřejně prospěšná opatření 
 

 požadavky na založení prvků ÚSES tj. zejména vymezení biocenter a biokoridorů v řešení územního 
plánu 

 opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny 

 opatření ke snížení ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami 
 

Plochy pro asanaci 
 

 Konkrétní požadavky na asanace v úrovni kraje, ORP Votice a městyse nejsou známy, mohou však 
vyplynout z návrhu řešení. 

 
P 090 Případné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření budou zakresleny ve výkresové části změny 

územního plánu, budou označeny identifikovatelným a nezaměnitelným způsobem a popsány v textové části 
územního plánu. Návrh ploch pro VPS a VPO bude projektantem řádně odůvodněn. 
 

P 091 Prověřit potřebnost veškerých navržených VPS a VPO v platném ÚP. Bude aktualizován seznam těchto staveb v 
kapitole č. 7 závazné části územního plánu. Realizované VPS budou vypuštěny.  

 
D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 
NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 
 

P 092 Vymezení takových ploch a koridorů se vzhledem k charakteru navrhovaných změn nepředpokládá. 
 

E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 
 

P 093 Nepožaduje se zpracování variantního řešení. 
 

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU 
JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 
 

P 094 Návrh Změny č. 2 územního plánu bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcích předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění. 
 

P 095 Návrh Změny č. 2 územního plánu bude zpracován formou opatření obecné povahy ve smyslu platných 
metodických pokynů MMR. 
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P 096 Dokumentace návrhu změny územního plánu bude zpracována v potřebném rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., v platném znění a návrh změny územního plánu bude obsahovat podrobnější regulativy náležející 
obsahem regulačnímu plánu. V textové části ÚP bude uveden údaj o počtu listů textové části ÚP a počtu výkresů 
ÚP. 
  

P 097 Obsahové náležitosti textové a grafické části výroku změny územního plánu budou vycházet z členění platného 
územního plánu Vrchotovy Janovice a v případě potřeby budou upraveny a doplněny v nezbytném rozsahu tak, 
aby byl zajištěn soulad s aktuálně platnými předpisy. Nepředpokládá se zpracování v jednotném standardu 
územně plánovací dokumentace, vzhledem k předpokladu schválení zprávy o uplatňování ÚP zastupitelstvem 
městyse před nabytím účinnosti novely vyhlášky č. 501/ 2006 Sb. Měřítka jednotlivých výkresů budou obdobná 
jako měřítka výkresů územního plánu Vrchotovy Janovice.  
 

P 098 Návrh Změny č.2 ÚP – výroková část 
1) Textová část návrhu Změny č. 2 ÚP v rozsahu části I. přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
2) Grafická část návrhu Změny č. 2 ÚP 
- výkres základního členění území (1:5 000, příp. 1: 10 000) 
- hlavní výkres (1:5 000, příp. 1: 10 000) 
- výkres VPS, VPO a asanací (1:5 000, příp. 1: 10 000) 
- dle potřeby samostatný výkres částí územního plánu s prvky regulačního plánu. 
 

P 099 Odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP 
1) Textová část odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP v rozsahu části II. přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
2) Grafická část odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP 
- koordinační výkres (1:5 000, příp. 1: 10 000) 
- výkres širších vztahů 
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1:5 000, příp. 1: 10 000). 
 
Grafická část změny územního plánu i odůvodnění může být doplněna schématy. 
 

P 0100 Změna č. 2 ÚP bude také zpracována a odevzdána v digitální podobě ve strojově čitelném formátu včetně 
prostorových dat ve vektorové formě. Geodetickým referenčním systémem bude souřadnicový systém Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Data grafické části územního plánu budou zpracována a odevzdána ve 
formátu *.shp s databází *.dbf, v souřadnicovém systému S-JTSK. Grafická data budou topologicky čistá, tzn. u 
polygonů nebude docházet k překryvům nebo nedokryvům, u linií nesmí docházet k přetahům nebo nedotahům 
liniových kreseb. 

 
P 0101 Počet vyhotovení pro účely veřejného projednání 

 
2x návrh Změny č. 2 ÚP pro veřejné projednání v tištěné podobě 
Textová část výroku bude ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf 
Textová část odůvodnění bude ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf 
Výkresy grafické části výroku ve formátech *.pdf, hlavní výkres také v georeferencovaném *.png nebo *.tiff 
Výkresy grafické části odůvodnění v podobě ve formátech *.pdf, koordinační výkres také v georeferencovaném 
*.png nebo *.tiff 
 
Počet vyhotovení pro účely vydání změny ÚP se záznamem o nabytí účinnosti: 
 
3 x Změna č. 2 ÚP + 3 x úplné znění po Změně č. 2 ÚP v tištěné podobě 
Textová část výroku bude ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf 
Textová část odůvodnění bude ve formátu *.doc nebo *.docx a *.pdf 
Výkresy grafické části výroku ve formátech *.pdf, hlavní výkres také v georeferencovaném *.png nebo *.tiff 
Výkresy grafické části odůvodnění ve formátech *.pdf, koordinační výkres také v georeferencovaném *.png nebo 
*.tiff 
Vektorová data ve formátu ESRI (*.shp) 
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G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOPKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ 
 
Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice na udržitelný rozvoj území včetně 
posouzení vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vyhodnocení z 
hlediska vlivů evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů bude stanoveno na základě výsledků projednání tohoto návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu. 
 
Pokud dotčený orgán uplatní ve svém stanovisku k návrhu zadání územního plánu požadavek na posouzení vlivů 
územního plánu na životní prostředí, bude zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území. 

 
H. Režim pořízení Změny č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice 

 
Změna č. 2 ÚP Vrchotovy Janovice bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a – 55b stavebního 
zákona s prvky regulačního plánu 
 
Změnou územního plánu prověřit možnost stanovení podrobnějších regulativů náležejících svým obsahem 
regulačnímu plánu pro zastavěná území vybraných sídel městyse, případně i pro jejich bezprostředně související 
zastavitelné plochy. Výběr konkrétních částí území městyse bude předmětem řešení Změny č. 2 ÚP. Podrobnější 
regulativy stanoví požadavky na některé žádoucí prvky – např. objemy staveb, jejich umístění na pozemcích, tvary 
střech a jejich orientaci, příp. stavebních čar, druhu oplocení, apod. Výběr prvků a jejich uplatnění pro vybrané 
části území bude předmětem řešení Změny č. 2 ÚP. 

 
 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast 
 
Viz výše. 
 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno 
 
Nepožaduje se zpracování variantního řešení. Změna č. 2 ÚP bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a – 
55c stavebního zákona. 

 
H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 
a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

 
Nový ÚP nebude pořízen. Návrh na pořízení nového územního plánu se nepodává, neboť ze skutečností 
uvedených pod písmeny A) až D) nevyplývá potřeba takové změny, která by podstatně ovlivnila koncepci 
územního plánu. 

 
I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

 
               Negativní vlivy nebyly zjištěny. 
 

J.  Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
 
              Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje se neuplatňují. 
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K. Přílohy Zprávy o uplatňování ÚP 
Příloha: Grafické znázornění navrhovaných změn ve Změně č. 2 ÚP uvedených v bodě E - Pokyny pro zpracování návrhu 
změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 
 

Zm2-1 

Pozemek parc. č. 2384 v k. ú. Vrchotovy Janovice, obec Vrchotovy Janovice  

Prověřit možnost změny v zastavěném území na pozemku parc. č. 2384 v k. ú. Vrchotovy Janovice ze stabilizované 
funkční plochy ZS - plochy systému sídlení zeleně - soukromá a vyhrazená na plochu BV - plochy bydlení - v rodinných 
domech venkovské. Důvodem je výstavba rodinného domu. 

Výřez z hlavního výkresu platného ÚP včetně zákresu plánované změny ZS → BV 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Zm2-2 

Pozemek parc. č. 1812/2 v k. ú. Vrchotovy Janovice, obec Vrchotovy Janovice  
 
Prověřit možnost změny v zastavěném území na pozemku parc. č. 1812/2 v k. ú. Vrchotovy Janovice ze stabilizované 
funkční plochy plochy ZS - plochy systému sídlení zeleně - soukromá a vyhrazená na plochu BV - plochy bydlení - v 
rodinných domech venkovské. Důvodem je výstavba rodinného domu. 

Výřez z hlavního výkresu platného ÚP včetně zákresu plánované změny ZS→ BV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limity využití území: ochranné pásmo elektrické stanice, území s archeologickými nálezy II. kategorie 
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Zm2-3 

Pozemky parc. č.  79/7 a 92/2 v k. ú. Rudoltice u Vrchotových Janovic, obec Vrchotovy Janovice 

Prověřit možnost změny na pozemcích parc. č. 79/7 a 92/2 v k. ú. Rudoltice u Vrchotových Janovic z plochy 
nezastavěného území NZ - plochy zemědělské - orná půda na plochu NZp - plochy zemědělské - nízká a rozptýlená zeleň 
– maloplošná zeleň, louky, pastviny (TTP). Důvodem je uvedení do souladu se skutečným stavem v území, pozemek je 
užíván v souladu s druhem pozemku uvedeným v katastru nemovitostí, tj. trvaly travní porost, pastvina. 

Výřez z hlavního výkresu platného ÚP včetně zákresu plánované změny NZ→ NZp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zm2-4 

Pozemky parc. č. 1363/10 /část/, 1363/67, 1363/68, 1363/70, 1363/71, 1363/72, 1363/73, 1363/74 a 1363/75 v k. ú. 
Vrchotovy Janovice, obec Vrchotovy Janovice  

Prověřit možnost změny na části pozemků parc. č. 1363/71, 1363/72, 1363/73, 1363/74 a 1363/75 v   k. ú. Vrchotovy 
Janovice z plochy NP - plochy přírodní - vysoké zeleně - izolační a doprovodná zeleň v krajině (K27) na plochu BI - plochy 
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské. Důvodem je požadavek na využití části těchto pozemků jako 
zahrady k rodinnému domu v souladu se stavem v katastru nemovitostí a s vydaným územním rozhodnutím o dělení a 
scelování pozemků a o změně využití území. 

Prověřit možnost změny na pozemku parc. č. 1363/70 v k. ú. Vrchotovy Janovice z plochy NP - plochy přírodní - vysoké 
zeleně - izolační a doprovodná zeleň v krajině (K27) na plochu VP – veřejná prostranství. Důvodem je uvedení do souladu 
se skutečným stavem v území, stavem v katastru nemovitostí a vydaným společným povolením. 

V ochranném pásmu silnice I/18 (50 m od osy vozovky) na pozemcích parc. č. 1363/67, 1363/68 a 1363/10 /část/ v k. ú 
Vrchotovy Janovice vymezit plochu ZO - plochy systému sídelní zeleně - ochranná a izolační v předpokládaném územním 
rozsahu viz níže. Důvodem změny je plánovaná výstavba ochranného valu podél komunikace I/18 v jejím ochranném 
pásmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výřez z hlavního výkresu platného ÚP včetně zákresu plánované změny NP (K27), NZ→ BI, VP, ZO 
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Zm2-5 
 
Pozemky parc. č.  63/2,  64/7 a 64/14 v k. ú. Šebáňovice, obec Vrchotovy Janovice  

Prověřit možnost změny v zastavěném území na pozemcích parc. č. 63/2 a 64/7 v k. ú. Šebáňovice ze stabilizované 
funkční plochy ZS - plochy systému sídelní zeleně - soukromá, vyhrazená na plochu BV - plochy bydlení - v rodinných 
domech venkovské. Důvodem je výstavba RD včetně hospodářského zázemí. 

Prověřit možnost změny na části pozemku parc. č. 64/14 v k. ú. Šebáňovice z plochy nezastavěného území NZ - plochy 
zemědělské - orná půda na plochu, která umožní umístění příjezdové komunikace. 

Výřez z hlavního výkresu platného ÚP včetně zákresu plánované změny ZS a NZ→ BV, komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Limity využití území: II. třída ochrany  ZPF 

 

 

 

 

 

 

Zm2-6 
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Pozemky parc. č.  301/1, 301/2, 313/1, 313/2, 316, 319 a 501/2 v k. ú. Manělovice, obec Vrchotovy Janovice  

Prověřit možnost změny v zastavěném území na pozemcích parc. č. 301/2, 313/2 /část/, 316, 319 /část/ a 501/2 v k. ú. 
Manělovice z plochy ZS - plochy systému sídlení zeleně - soukromá a vyhrazená na plochu SV - plochy smíšené obytné - 
venkovské v předpokládaném územním rozsahu cca 3 315 m² dle zákresu níže (označeno jako SV). 

Prověřit možnost změny v zastavěném území na části pozemku parc. č. 313/1 v k. ú. Manělovice z plochy OS - plochy 
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení na plochu RN - plochy rekreace – na plochách přírodního 
charakteru v předpokládaném územním rozsahu cca 2 520 m² dle zákresu níže (označeno jako RN) s regulací max. 3 
stavební objekty charakteru individuální rekreace. 

Prověřit možnost změny na části pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Manělovice z plochy nezastavěného území NZ - plochy 
zemědělské - orná půda na plochu VZ - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba v předpokládaném územním 
rozsahu cca 1 625 m² dle zákresu níže (označeno jako VZ) s regulací mimo stavby zemědělské výroby. 

Výřez z hlavního výkresu platného ÚP a zákres plánovaných změn  

 
Limity využití území: ochranné pásmo elektrorozvodu, elektrorozvod NN, malá část -  ochranné pásmo lesa - vzdálenost 50 od okraje 
lesa, malá část - aktivní zóna záplavového území 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prověřit možnost změny na části pozemku parc. č. 301/1 v k. ú. Manělovice z plochy OS - plochy občanského vybavení - 
tělovýchovná a sportovní zařízení na plochu nezastavěného území NZ - plochy zemědělské - orná půda. 
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Výřez z hlavního výkresu platného ÚP a zákres plánovaných změn OS→ NZ 
 

 
 
Zm2-7 

Pozemky parc. č. st. 29,  889/2, 889/3, 890/1, 890/2, 891/1 a 891/2 v k. ú. Šebáňovice, obec Vrchotovy Janovice  

Prověřit možnost změny v zastavěném území na pozemcích parc. č. st. 29 a 890/1 v k. ú. Šebáňovice z plochy VZ - plochy 
výroby a skladování - zemědělská výroba na plochu BV - plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské. 

Prověřit  možnost změny v zastavěném území na pozemku parc. č. 892/3 v k. ú. Šebáňovice z plochy ZS - plochy systému 
sídelní zeleně - soukromá a vyhrazená na plochu BV - plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské. 

Prověřit možnost změny v zastavěném území na pozemcích parc. č. 890/2, 889/2 /část/, 889/3 v k. ú. Šebáňovice z plochy 
NZp - plochy zemědělské - nízká a rozptýlená zeleň -maloplošná zeleň, louky a pastviny na plochu BV - plochy bydlení - v 
rodinných domech - venkovské. 

Prověřit možnost změny na pozemcích parc. č. 891/1, 891/2 a 889/2 /část/ z plochy NZp - plochy zemědělské - nízká a 
rozptýlená zeleň - maloplošná zeleň, louky a pastviny na plochu ZS - Plochy systému sídelní zeleně - soukromá a 
vyhrazená. 

Důvodem změny je výstavba rodinného domu. 

Výřez z hlavního výkresu platného ÚP a zákres plánovaných změn VZ, ZS, NZp → BV 
 

 

 

 

kresu platného ÚP  a zákres plánované změny VZ, NZp → BV, ZS 

 

 

 

Limity využití území: území s archeologickými nálezy II. kategorie 

      


