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Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Janov 

 

 

 

VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ 

VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
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 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Janov 

Výstupy: 

 

1) První veřejné projednávání konané dne 15.10.2015  

Účast: celkem 24 občanů, všichni Janov 

Co se Vám ve Vaší obci nelíbí? : 
1) Chybí kanalizace (9 bodů) 

2) Přímotopy v obecních bytech + střecha (7 bodů) 

3) Chodníky + ostatní infrastruktura pro pěší (6 bodů) 

4) Chybí zapojení místních podnikatelů do dění v obci (6 bodů) 

5) Nadměrné zatížení komunikace Hřensko – Janov (umístění značky do 3,5t) (5 
bodů) 

6) Přístup kraje k připomínkám obcí – doprava + info-systém + nevhodné stanoviště 
DC (5 bodů) 

7) Špatný technický stav komunikace Hřensko – Janov (vlastník Ú.K.) (4 body) 

8) Komunikace mezi obchodem a hřištěm + od hlavní silnice k vodárnám – chybí 
zpomalovací retardéry (4 body) 

9) Záchytné parkoviště pro návštěvníky obce (4 body) 

10) Veřejné osvětlení – špatný technický stav (3 body) 

11) Obecní komunikace – špatný technický stav (3 body) 

12) Obecní rybník – padá hráz (2 body) 

13) Sportovní zázemí pro mladé (2 body) 

14) Zázemí pro spolkovou činnost (2 body) 

15) Volné kabely V.O. – nebezpečné, hyzdí okolí (2 body) 

16) Lesy – devastace cest a prostor – těžbou + těžkou technikou – uvést do původního 
stavu (2 body) 

17) Komunikace – Bušeranda – špatný technický stav (1 bod) 

18) Chybí komunitní život (1 bod) 

19) Golf – míčky létají na zahradu a komunikace (cesty) – zatížení obce (1 bod) 
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2) Druhé veřejné projednávání konané dne 22.10.2015 

Účast: celkem 26 občanů, všichni Janov 

SWOT analýza: 

Silné stránky: Slabé stránky: 
- Krásné prostředí, blízkost Národního 

parku 
- Chybí kanalizace 

- Rozhledna 
 

- Golf – nedodržování podmínek, 
neudržování turistické cesty – 
výsadba stromů 

- Poloha – turistické centrum, příjmy 
z cestovního ruchu 

- Rychlost v obci 

- Horní rybník – pořádání obecních 
akcí 

- Turistická cesta od hájenek 
k Soutěskám – vlastník N.P. 

- Rekonstrukce bývalé školy v přírodě 
na DPS + obecní byty (není podle 
zákona o Sociálních službách) 

- Chybí kanalizace  

- Existence mateřské školy - Přímotopy v obecních bytech + 
střecha  
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- Čistý vzduch  - Chodníky + ostatní infrastruktura 
pro pěší  

- Zachovalý ráz vesnické zástavby – 
urbanistické řešení obce 

- Chybí zapojení místních podnikatelů 
do dění v obci  

- Golf – propagace obce, kultivace 
prostor 

- Nadměrné zatížení komunikace 
Hřensko – Janov (umístění značky do 
3,5t)  

- Obchod se základními potravinami - Přístup kraje k připomínkám obcí – 
doprava + info-systém + nevhodné 
stanoviště DC  

- Kvalitní pitná voda - Špatný technický stav komunikace 
Hřensko – Janov (vlastník Ú.K.)  

- Existence dobrého info-centra pro 
turisty 

- Komunikace mezi obchodem a 
hřištěm + od hlavní silnice 
k vodárnám – chybí zpomalovací 
retardéry  

- Janovský trhák + obecní sportovní, 
kulturní akce 

- Záchytné parkoviště pro návštěvníky 
obce  

- Janov – jako dobré místo pro život - Veřejné osvětlení – špatný technický 
stav  

- Četnost spojů – veřejná doprava - Obecní komunikace – špatný 
technický stav  

- Malý autobus – turistická linka Česká 
Kamenice - Německo 

- Obecní rybník – padá hráz  

- Zajišťování akcí obcí pro občany – 
např. výlety, kroužky 

- Sportovní zázemí pro mladé  

- Info SMS-systém obce - Zázemí pro spolkovou činnost  

- Činný Klub českých turistů - Volné kabely V.O. – nebezpečné, 
hyzdí okolí  

- Mýdlárna - Lesy – devastace cest a prostor – 
těžbou + těžkou technikou – uvést 
do původního stavu  

- Vzdušné lázně - Komunikace – Bušeranda – špatný 
technický stav  

 - Chybí komunitní život  

 - Golf – míčky létají na zahradu a 
komunikace (cesty) – zatížení obce  

Příležitosti: Rizika:  
- Rychlost v obci – instalace retardérů 

– snížení rychlosti 
- Spodní rybník (žumpa) – splaškové, 

odpadní vody 

- Zajistit finanční prostředky na 
realizaci slabých stránek 

- Oplocení golfu – provedeno 
nebezpečným způsobem – hrozí 
úrazy 

- Turistické cesty – značení, údržba – 
oslovit CHKO 

- Rychlost v obci – nebezpečí 
dopravních nehod 
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- Cesta na Bušerandu – oslovit Lesy 
ČR 

 

- Větší zapojení obyvatel do 
organizace akcí – větší účast 

 

- Větší komunikace – tlak na Lesy ČR – 
náprava stavu (poničené cesty a 
prostředí těžbou) 

 

- Zachovat, podporovat silné stránky  

- Vytváření pracovních příležitostí  

- Info-systém obce – větší 
informovanost o dění v obci 

 

- Označit lípu u kapličky – jako 
památný strom 

 

Poznámka: Do slabých stránek byly po domluvě s občany přidány všechny body z prvního 

veřejného projednávání z části: „ Co se Vám ve Vaší obci nelíbí“. 

 

3) Třetí veřejné projednávání konané dne 5.11.2015  

Účast: celkem 11 občanů, všichni Janov 

Stanovení priorit – systém OPERA: 

Priority občanů Janova: 

Priorita: Počet bodů: 
1. Kanalizace + nevypouštění fekálií do 

rybníků a do přírody 
5 bodů 

2. Opravy obecních cest, komunikace + 
silnice Janov – Hřensko + chodníky 

4 body 

3. Rozvody NN (kabelizace) 2 body 

4. Parkoviště + odstavné plochy 2 body 

5. Oprava střechy DPS + obecní byty 1 bod 

6. Sportovní a spolkové zázemí (sál) 1 bod 
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4) Čtvrté veřejné projednávání konané dne 12.11.2015  

Účast: celkem 8 občanů, všichni Janov  

Návrhy opaření řešení priorit: 

1) Kanalizace + nevypouštění fekálií do rybníků a do přírody: 
1. Vytvořit podmínky pro vybudování kanalizace – ekonomické, územní 

2. Vybudovat kanalizaci 

3. Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV + mění 
se prováděcí dokumentace na kanalizaci + příprava na dotace 

 

2) Opravy obecních cest, komunikace + silnice Janov – Hřensko + 
chodníky: 

1. Vytvořit podmínky – ekonomické, územní 

2. Silnice Janov – Hřensko (vlastník Ústecký kraj) – řešit s vlastníkem 

3. Řešení bezpečnosti na příjezdech do obce – omezení rychlosti 

  

3) Rozvody NN (kabelizace): 
1. Je v plánu ČEZu, zatím se neví, kdy se bude realizovat 

 

4) Parkoviště + odstavné plochy: 
1. Víceúčelové parkoviště pro golf – měl by vybudovat vlastník golfu 

2. Parkoviště pro návštěvníky – zpevněná plocha – možnost dle zpracované 
projektové dokumentace, ale ne v plném rozsahu (stávající rozpočet 10mil. Kč 
včetně amfiteátru, turniketů atd.) 

 

5) Oprava střechy DPS + obecní byty: 
1. Projektová dokumentace na opravu střech + zateplení (7mil. Kč) 

2. Oprava střechy k odstranění největších závad – byly osloveni potencionální 
dodavatelé, bude se řešit postupně – cca 20 bytů + lokální místa 

 

6) Sportovní a spolkové zázemí (sál): 
1. Projektová dokumentace na dvě hrací hřiště (cca 6mil. Kč) + přístavba zázemí (cca 

3mil. Kč) 

2. Řešit postupně z rozpočtu obce – po částech 

3. Dětské hřiště na návsi 

4. Sál (projektová dokumentace) – možno zrealizovat za méně peněz, než by byla 
spoluúčast na dotaci 
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V rámci 4. veřejného projednávání zároveň proběhla výstava prací žáčků MŠ 

Janov k tématice. Děti malovaly, co by si přály v obci. 
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5) Vyhodnocení dotazníků odevzdaných občany Janova 

Celkem 9 dotazníků  

 

Odpověď: Četnost odpovědi: 
1. Vybudovat společenskou místnost 

pro DPS (na zimu) 
/ 

2. Zamezit průniku odpadních vod 
do rybníků 

/ 

3. Možnost využití horního rybníku 
ke koupání 

/ 

4. Vybudování sportovního hřiště //// 

5. Kanalizace + související práce, 
projektová dokumentace 

/////// 

6. Vybudovat parkoviště // 

7. Změnit složení zastupitelstva 
(místostarosta nedělá nic, škodí 
obci a bere za to peníze) 

/ 

8. Vybudovat chodníky pro 
bezpečný pohyb občanů 

/ 

9. Vybudovat lékařskou ordinaci (byť 
jen částečnou) 

/ 

10. Zřídit poštovnu / 

11. Opravit obecní komunikace  / 

12. Vyřešit centrální vytápění DPS, 
OÚ, 20 b.j. – moderní technologií 

/ 

13. Vybudovat prostory pro pořádání 
různých aktivit např. kulturních 

/ 

14. Rozšířit vodovod / 

15. Vybudovat komunikaci ke 
golfovému hřišti mimo obec 
(snížit tak dopravu na místní 
komunikaci) 

/ 

16. Opravit dolní rybník / 

17. Vyřešit odvodnění asfaltových 
místních komunikací 

/ 

18. Vybudování odpočinkových míst 
(hájenky, kamenná lavice) na 
významných bodech (pohledy do 
krajiny) u turistických tras 

/ 

19. Ve spolupráci s obcí Růžová a Lesy 
ČR opravit kamenné mostky v lese 
za Janovským potokem 

/ 

20. Podpořit vodní režim obce 
(zabránit ničení a zasypávání) 
Nebeských rybníků 

/ 
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21. Podpořit vznik místních spolků a 
společenského života 

/ 

22. Propagovat obec (letáky, výstavy) / 

23. Zachovat (historicky) vesnický 
charakter obce v turisticky 
významné lokalitě na hranici NP- 
agroturistika 

// 

24. Vytvořit podmínky pro zkvalitnění 
služeb v turistickém ruchu – nové 
pracovní příležitosti (zvýšení 
sociální soudržnosti) 

/ 

25. Rozšíření nabídky pro rekreační 
využití území pro uživatele území 
– hypostezky, cyklotrasy, rozšíření 
golfového hřiště, víceúčelové 
sportovní zařízení, autokemp 
apod. 

/ 

26. Kabelizace rozvodů NN // 

27. Odstranění dopravních závad 
v síti MK a průjezdním úseku 
silnice – výhybiště a obratiště 

/ 

28. Zkapacitnění silnice v úseku Janov 
– Hřensko včetně vybudování 
komunikace pro pěší 
v průjezdním úseku obcí 

/ 

29. Stabilizace rozsahu stávající 
bytové a rekreační zástavby – 
rozšíření zastavitelných ploch 
mimo zastavěné území výjimečně, 
umisťování nových staveb 
především, uvnitř zastavěného 
území 

/ 

30. Vyloučení stavby rekreačních 
(apartmánových) bytových domů 

/ 

31. Zajistit častější vývoz popelnic – 
sklo, papír apod. 

/ 

32. Zajistit odpadkové koše na 
turistických trasách v okolí Janova 
– Bušeranda, Hájenky apod. 

/ 

33. Zajistit dopravní označení 
vylučující nákladní dopravu na 
komunikaci Hřensko – Janov (nad 
3,5 t) a s tím souvisí i nesmyslná 
doprava autobusy 

/ 

34. Vyvinout tlak na poskytovatele 
dopravy – autobusy, aby na trase 
Děčín – Janov byla používána 

/ 
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menší vozidla (zejména v zimních 
měsících) 

35. Vybudovat bankomat – usnadnit 
finanční potřeby pro seniory a 
ostatní občany 

/ 

36. Zajistit dopravu z DC (noční 
autobus) do Janova pro možnost 
kulturního vyžití (divadlo, zábavy, 
různé akce) 

/ 

 

 
 

6) Nejvíce aktivní občané při VP: 

- Vlastimil Sejkora 

- Josef Kubák 

- Ladislava Kotková 

- Hana Kerkhovenová 

- Miloš Panáček 

- Tomáš Sobol 

- Miloš Vavřička 

- Václav Novák 

- Jakub Urbánek 

- Martin Vacek 

 

Zpracovala:  

       

41%

23%

12%

12%

12%

Vyhodnocení dotazníků dle četnosti odpovědí

Kanalizace+související práce, PD

Vybudování sportovního hřiště

Vybudování parkoviště

Zachovat (historicky) vesnický charakter obce v turisticky významné lokalitě na hranici NP- agroturistika

Kabelizace rozvodů NN


