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PROJEKTY OBCE 

 

I. Řešení odkanalizování obce včetně rekonstrukce ČOV 

I.A. Odkanalizování obce  

Evidenční list projektu č.: I.A.1 
Název projektu Vybudování kanalizace (event. Využít dotace na individuální 

domovní ČOV) 

Popis projektu Vybudování kanalizace, odkanalizování obce, zlepšení životního 
prostředí. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 50.000.000,- 

Dokumentace Je zpracovaná PD včetně SP.  

Termín realizace 2018 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP - prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Snížit 
množství vypouštění znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů…., minimální způsobilé výdaje 4mil. 
Kč, maximální výše dotace 85%, u projektů generujících příjem – 
snížení výše dotace v poměrné části, součástí projektu musí být 
také vybudování odpovídající ČOV nebo rekonstrukce stávající;  
Fond vodního hospodářství ÚK – maximální výše dotace 70%, 
maximálně však do 200.000,- EUR – dotace je poskytována 
v režimu „de minimis“. 

Nerealizováno z důvodu vysoké finanční náročnosti, zatím nesplňujeme 

podmínky dotace, aktualizované náklady cca 60 mil. Kč, nesplňujeme 

finanční limit na připojení 1EO, obci za těchto podmínek hrozí mnohaleté 

zadlužení, pokud by takový úvěr vůbec získala, při splácení by nebylo 

možné provádět jiné investice či opravy. 

     I.B. Rekonstrukce ČOV 

Evidenční list projektu č.: I.B.1 
Název projektu Rekonstrukce čističky odpadních vod 

Popis projektu V návaznosti na vybudování kanalizace, stávající ČOV je 
nevyhovující.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 6.000.000,- 

Dokumentace Zpracovaná PD, připravuje se územní řízení 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP - prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Snížit 
množství vypouštění znečištění do povrchových i podzemních 
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vod z komunálních zdrojů…., minimální způsobilé výdaje 4mil. 
Kč, maximální výše dotace 85%, u projektů generujících příjem – 
snížení výše dotace v poměrné části, součástí projektu musí být 
také vybudování odpovídající ČOV nebo rekonstrukce stávající;  
Fond vodního hospodářství ÚK – maximální výše dotace 70%, 
maximálně však do 200.000,- EUR – dotace je poskytována 
v režimu „de minimis“. 

PD na rekonstrukci připravena, ale z důvodu napojení hotelu bez souhlasu 

obce nešlo čekat na dotaci, postupná nutná realizace technických opatření 

z prostředků obce, v letech 2017 – 2020 investováno cca 1,6 mil Kč. 

II. Zlepšení technického stavu DPS a obecních bytů 

II.A. Oprava střechy včetně zateplení v DPS 

Evidenční list projektu č.: II.A.1 
Název projektu Oprava střechy včetně realizace opatření na úsporu energie 

Popis projektu Oprava střechy a zateplení v DPS, řešení zatékání do objektu, 
úbytek tepla. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 2.780.000,- 

Dokumentace Zpracovaná PD 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížit 
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie  –  max. 85% dotace – dle 
podmínek aktuální výzvy. 
POZOR! Opatření musí vycházet z energetického auditu, na 
základě technické zprávy EA musí být zpracována PD, následně 
Studie proveditelnosti. Výměna střešní krytiny není způsobilý 
výdaj, pouze zateplení obvodového pláště budovy, včetně 
půdních prostor! 

V roce 2019 realizace opravy střechy z prostředků obce ve výši 1 mil. Kč 

podání žádosti o dotaci vyžadovalo mnoho dalších opatření, které by akci 

velmi prodražilo, musel se vyřešit problém se zatékáním 

II.B. Změna vytápění v DPS a obecních bytech 

Evidenční list projektu č.: II.B.1 
Název projektu Změna vytápění v DPS, obecních bytech a budově OÚ 

Popis projektu Jedná se o opatření k úspoře nákladů na vytápění těchto 
objektů.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 
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Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2018 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížit 
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie  –  max. 85% dotace – dle 
podmínek aktuální výzvy. 

Ve fázi záměru a přípravy studie, pouze úspora vytápění OÚ z vlastních 

zdrojů, realizace v roce 2020 ve výši 64 tis. Kč. 

      II.C. Vybudování společenské místnosti pro seniory + zajištění sociálních  

služeb – odlehčovací služba 

Evidenční list projektu č.: II.C.1 
Název projektu Vybudování klubovny – společenské místnosti pro seniory 

Popis projektu Zlepšení kvality života klientů v DPS. 

Umístění projektu Obec Janov - katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2018 - 2024 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce + externí zdroje: dle 
aktuálních podmínek výzvy (v současné době nejsou tyto aktivity 
podporovány ze zdrojů EU) Navrhujeme využít národní 
programy MPSV nebo nadační zdroje. 

Z vlastních zdrojů cca 300 tis. Kč vybudováno zázemí v čp.190, které mohou 

senioři využívat, odlehčovací služba zatím individuálně. 

III. Infrastruktura pro bydlení 

III.A. Přestavba č.p. 190 na bytové jednotky 

Evidenční list projektu č.: III.A.1 
Název projektu Přestavba č.p. 190 na bytové jednotky 

Popis projektu Vybudování startovacích bytů pro mladé, zamezení odlivu 
mladých lidí. 6 bytů již zrealizováno spolufinancování z 
programu MMR. Nutno dokončit ještě 1 byt. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 500.000,- 

Dokumentace Zpracovaná PD včetně SP 

Termín realizace 2016 – 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: MMR – program Podpora bydlení v roce 2017, 
podprogram 117D064 „Podporované byty“ – výše dotace dle 
podmínek aktuální výzvy, podpora poskytována v režimu „de 
minimis“. Výzva vyhlášena, uzávěrka příjmů žádostí do 
30.12.2016 do 12:00 hodin! 6 bytů bylo dokončeno v letošním 
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roce – kolaudace 30.6.2016. O výstavbě posledního bytu se 
neuvažuje. Zastupitelstvo obce upřednostňuje jiný záměr na 
jiný účel využití. 

Náklady projektu byly 5,5 mil. Kč (3,3 mil dotace), z vlastních zdrojů v roce 

2017 -2019 místo posledního bytu vybudováno zázemí pro sál, pro kroužky, 

pro pořádání obecních akcí, výše 400 tis. Kč. 

 

IV. Podpora sportovní a spolkové činnosti v obci 

IV.A. Vybudování víceúčelového sportoviště 

Evidenční list projektu č.: IV.A.1 
Název projektu Vybudování víceúčelového sportoviště a dětského hřiště 

Popis projektu Vybudování víceúčelového sportoviště a dětského hřiště, 
rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež. 
Projekt bude realizován po částech - 1. část v roce 2017, včetně 
využití stávajících sklepních prostor. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 4.749.000,- 

Dokumentace Zpracovaná PD včetně SP a územního rozhodnutí 

Termín realizace 2017 - 2020 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – dotační titul 2. A Podpora 
vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – 
max. výše dotace 70%, maximálně 400tis. Kč. Výzva pro rok 
2017 již vyhlášena, ukončení příjmu žádostí 30.12.2016 do 12:00 
hodin! POZOR: musí sloužit pro mezigenerační využití, musí se 
dokládat zapojení dětí a mládeže do přípravy a realizace 
projektu!; Nadace ČEZ – dle aktuálně vyhlášeních nadačních 
podmínek.  

Víceúčelové sportoviště vybudováno v roce 2017, včetně terénních úprav, 

zasakovacího systému (2018-2019) z vlastních zdrojů ve výši 2.4 mil. Kč v roce 

2020 realizace dětského hřiště, výše dotace 70%, celkové náklady 480 tis. Kč. 

      IV.B. Rekonstrukce tělocvičny v č.p. 190 

Evidenční list projektu č.: IV.B.1 
Název projektu Rekonstrukce tělocvičny + prostory pro volnočasové aktivity 

Popis projektu Zajištění zázemí pro sport pro období s nepříznivým počasím.  
Realizováno z rozpočtu obce - částečná realizace (i v čp. 190). 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 663.000,- 

Dokumentace Územní souhlas i stavební povolení 
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Termín realizace 2016 - 2020 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – dotační titul 2. B Podpora 
obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti – 
max. výše dotace 70%, maximálně 400tis. Kč. Výzva pro rok 
2017 již vyhlášena, ukončení příjmu žádostí 30.12.2016 do 12:00 
hodin!. 

Dokončení zázemí 2018-2020 z vlastních zdrojů, ve 2020 zrušen uvažovaný 

dotační titul ÚK z důvodu Covid, výše 400 tis. Kč 

     IV.C. Přístavba sociální zázemí pro sportoviště u č.p. 190 

Evidenční list projektu č.: IV.C.1 
Název projektu Přístavba sociální zázemí pro sportoviště 

Popis projektu Jedná se o zlepšení kvality využití sportovního víceúčelového 
hřiště. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 2.731.000,- 

Dokumentace Zpracovaná PD 

Termín realizace 2018 - 2021 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – dotační titul 2. B Podpora 
obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti – 
max. výše dotace 70%, maximálně 400tis. Kč. Výzva pro rok 
2017 již vyhlášena, ukončení příjmu žádostí 30.12.2016 do 12:00 
hodin!; jiné národní zdroje např. národní programy MŠMT; 
vlastní rozpočet obce. 

Změna záměru z důvodu vysoké finanční náročnosti projektu, zázemí pro 

sportoviště bude realizováno v roce 2021 ve sklepních prostorech. 

      IV.D. Podpora spolků a kroužků v obci + zajištění vhodných prostor 

Evidenční list projektu č.: IV.D.1 
Název projektu Podpora spolků a kroužků v obci 

Popis projektu Zajištění kulturního vyžití v obci, umožnění zájmové činnosti pro 
děti, meziobecní spolupráce s Hřenskem - "mladí hasiči". Spolky 
v obci nefungují, rozšířit nabídku pro děti - např. "šikovné 
ručičky" ve spolupráci se školkou. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2016 - 2018 

Zdroje financování Vlastní - rozpočet obce. Zázemí – externí: PORV MMR – dotační 
titul 2. B Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a 
občanské vybavenosti – max. výše dotace 70%, maximálně 
400tis. Kč. Výzva pro rok 2017 již vyhlášena, ukončení příjmu 
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žádostí 30.12.2016 do 12:00 hodin!; jiné národní zdroje např. 
národní programy MŠMT, krajské dotační programy. 

Zajištěno zázemí v čp.190 z vlastních zdrojů, spolky nefungují. 

V. Řešení dopravní infrastruktury a doprovodné technické 

infrastruktury 

     V.A. Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení 

Evidenční list projektu č.: V.A.1 
Název projektu Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení 

Popis projektu Stávající VO je ve špatném technickém stavu, bude se jednat o 
výměnu svítidel, částečně nové rozvody včetně nových 
rozvaděčů.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 1.500.000,- 

Dokumentace Probíhá projektová příprava 

Termín realizace 2017 - 2020 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – dotační titul č. 2 Chodníky a místní 
komunikace – možno i veřejné osvětlení – pouze v případě 
souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů NN 
(součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN 
v příslušném roce) – max. výše dotace 75%, max. 350tis. Kč – dále 
dle podmínek aktuální výzvy, pro rok 2017 ještě nebyla 
vyhlášena.  

Kompletní revitalizace – Snížení světelného znečištění v roce 2020 ve výši 2,5 

mil. Kč dotace ve výši 2 mil. Kč z dotačního titulu MŽP pro obce v národních 

parcích, celkové náklady, kompletní výměna svítidel, částečně výměna sloupů 

a kabeláže, navýšení počtu svítidel. 

      V.B. Výstavba chodníků 

Evidenční list projektu č.: V.B.1 
Název projektu Výstavba chodníků  

Popis projektu Výstavba chybějících chodníků pro zajištění bezpečnosti 
silničního provozu a zlepšení vzhledu obce. Projekt bude řešen 
po částech - dle možností rozpočtu obce. Prioritně střed obce.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Probíhá projektová příprava 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – dotační titul č. 2 Chodníky a místní 
komunikace – max. výše dotace 75%, max. 350tis. Kč – dále dle 
podmínek aktuální výzvy, pro rok 2017 ještě nebyla vyhlášena. 
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     V roce 2018 realizace II. etapy, celkové náklady 710 tis. Kč, z toho dotace 

308 tis. Kč POV ÚK. 

      V.C. Oprava a údržba místních komunikací + zajištění bezpečnosti provozu 

Evidenční list projektu č.: V.C.1 
Název projektu Oprava místních komunikací  

Popis projektu Jedná se zejména o obnovu povrchů a opravy místních 
komunikací. Omezení rychlosti v centru obce – instalace radaru 
se světlem.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 500.000,- 

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2018 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – dotační titul č. 2 Chodníky a místní 
komunikace – max. výše dotace 75%, max. 350tis. Kč – dále dle 
podmínek aktuální výzvy, pro rok 2017 ještě nebyla vyhlášena. 
Záměr musí být v souladu s ÚPD; PORV MMR – dotační titul č. 5 
Podpora obnovy místních komunikací – pouze místní 
komunikace nikoliv účelové komunikace, musí být v souladu 
s pasportem komunikací, max. výše dotace 50%, maximálně 
1mil. Kč – dále dle podmínek aktuální výzvy, výzva pro rok 2017 
již vyhlášena, uzávěrka příjmu žádostí 30.12.2016 do 12:00 
hodin! 

Ve 2018 realizace opravy komunikace  ve výši 611 tis. Kč z toho dotace MMR ve 

výši. 50%, v roce 2019 ve výši 1 mi. Kč dotace MMR ve výši 50%. 

 

VI. Usměrnění parkování a zajištění bezpečnosti v obci 

VI.A. Vybudování odstavných parkovacích ploch v obci 

Evidenční list projektu č.: VI.A.1 
Název projektu Vybudování odstavných parkovacích ploch v obci 

Popis projektu Vybudování parkovacích ploch po obci, zhruba 3 až 4 stanoviště 
po 3 až 5 parkovacích místech v rámci obce. Rozšíření 
parkovacích míst v obci.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: dle aktuálních podmínek výzvy; vlastní 
rozpočet obce. 
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Vybudovány 2 parkovací plochy, celkem v počtu 9 parkovacích míst jako 

součást 2 projektů, spolufinancováno z dotací pro obec v NP ve výši 85% 

celkových nákladů. 

Evidenční list projektu č.: VI.A.2 
Název projektu Vybudování 20 parkovacích míst pro víceúčelové hřiště a 

občany obce 

Popis projektu Částečná realizace parkovacích ploch v obci. Zajištění 
bezpečnosti a usměrnění parkování v obci. Využití pro sportovní 
hřiště, rozhlednu a občany i návštěvníky obce. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 300.000,- 

Dokumentace Zpracovaná PD včetně SP 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: dle aktuálních podmínek výzvy; vlastní 
rozpočet obce. 

V roce 2018 vybudováno parkoviště pro víceúčelové hřiště včetně přístupové 

cesty a veřejného osvětlení pro občany a návštěvníky rozhledny, z vlastních 

zdrojů ve výši 1,04 mil. Kč, celkový počet 30 míst. 

     VI.B. Kamerový systém v obci 

Evidenční list projektu č.: VI.B.1 
Název projektu Vybudování kamerového systému v obci 

Popis projektu Jedná se o vybudování kamerového systému jako prostředku 
pro zvýšení bezpečnosti a prevenci kriminality v obci. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2018 - 2024 

Zdroje financování Vlastní rozpočet obce 

Částečně realizováno 2018-2020 z vlastních zdrojů v počtu 8 ks, náklady 38 tis. 

Kč. 

 

VII. Úprava veřejných prostranství a revitalizace vodních ploch v 

obci 

VII.A. Úprava veřejných prostranství v centru obce 

Evidenční list projektu č.: VII.A.1 
Název projektu Úprava veřejných prostranství v centru obce 
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Popis projektu Zajistit koupi nebo převod pozemku do vlastnictví obce v centru 
obce a provést úpravu tohoto prostoru.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno  

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OP ŽP – Prioritní osa 4 – Specifický cíl 4.4 – 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výše podpory dle podmínek 
aktuální výzvy. 

Průběžně 2017-2020 revitalizace veřejných prostranství z vlastních zdrojů ve 

výši cca 600 tis. Kč. 

     VII.B. Výsadba veřejné zeleně + „Park tří generací“ 

Evidenční list projektu č.: VII.B.1 
Název projektu Výsadba veřejné zeleně + „Park tří generací“ 

Popis projektu Zlepšení vzhledu obce, zlepšení životního prostředí. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno  

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí:  OP ŽP – Prioritní osa 4 – Specifický cíl 4.4 – 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výše podpory max. 60% 
celkových způsobilých výdajů – blíže dle podmínek aktuální 
výzvy. 

Realizace parku v roce 2018, spolufinancováno u dotace SFŽP ve výši 80% 

nákladů z celkových nákladů 1, 106 mil. Kč. 

VII.C. Revitalizace vodních ploch v obci 

Evidenční list projektu č.: VII.C.1 
Název projektu Rybník U Mlýna 

Popis projektu Rybník byl již částečně revitalizován. Je nutno dořešit majetkové 
vztahy části území, obec jedná s majitelem o výkupu pozemků. 
Následně bude nutné provést úpravu terénu a čištění rybníku. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno  

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2017 - 2020 

Zdroje financování Vlastní + externí: OP ŽP – Prioritní osa 4 – Specifický cíl 4.4 – 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výše podpory dle podmínek 
aktuální výzvy; OP ŽP – Prioritní osa 1 – Specifický cíl 1.3 Zajistit 
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povodňovou ochranu intravilánu – pouze jako prvek 
protipovodňové ochrany – dle podmínek aktuální výzvy. 

2017 – 2020 dokončena kompletní revitalizace z vlastních zdrojů ve výši cca 

120 tis. Kč, ve 2018 výměna pozemku v sousedství rybníka. 

Evidenční list projektu č.: VII.C.2 
Název projektu Spodní rybník – požární nádrž 

Popis projektu Obnova rybníku, zpevnění hrází. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč  400.000,- 

Dokumentace Zpracovaná PD 

Termín realizace 2017 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: Bude podána žádost v rámci Programu 
vodního hospodářství Ústeckého kraje; OP ŽP – Prioritní osa 4 – 
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výše 
podpory max. 60% celkových způsobilých výdajů – blíže dle 
podmínek aktuální výzvy; OP ŽP – Prioritní osa 1 – Specifický cíl 
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu – pouze jako prvek 
protipovodňové ochrany – dle podmínek aktuální výzvy. 

V roce 2018 realizace opravy břehů rybníka, dotace MZE ve výši 319 tis. Kč 

z celkových nákladů 399 tis. Kč. 

VIII. Odpadové hospodářství 

      VIII.A. Vybudování a navýšení počtu úložišť odpadu do země 

Evidenční list projektu č.: VIII.A.1 
Název projektu Vybudování úložišť odpadu do země 

Popis projektu Jedná se o vybudování úložišť odpadu do země. Budou 
vybudována 2 úložiště (možná varianta do země) po 3 ks 
odpadových nádobách o objemu 5 m3, pořízení 1 
velkoobjemového kontejneru na bioodpad.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 600.000,- 

Dokumentace Probíhá projektová příprava 

Termín realizace 2017 - 2020 

Zdroje financování Vlastní + externí: OP ŽP – Prioritní osa 3 – Specifický cíl 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů – 
minimální výše celkových způsobilých výdajů 500tis. Kč, 
maximální výše dotace 85% - dle podmínek aktuální výzvy. 

Z důvodu odprodeje pozemku, který byl obci přislíben změna na 2 stanoviště 

povrchová z prostředků obce v roce 2017-2019 z prostředků obce,  pořízení 2 
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velkokapacitních biokontejnerů včetně přívěsu, výši 280 tis. Kč, 

spolufinancováno z dotace odpadového hospodářství ÚK ve výši 70%. 

 

IX. Podpora kultury a rozvoj cestovního ruchu v obci včetně 

zapojení do soutěže Vesnice roku 

IX.A. Vybudování naučné stezky v okolí obce 

Evidenční list projektu č.: IX.A.1 
Název projektu Vybudování naučné stezky v obci a v okolí obce 

Popis projektu Rozvoj cestovního ruchu v obci. Vybudování naučné stezky a 
turistický informační systém.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2017 - 2019 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – dotační titul 2. A Podpora 
vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – 
max. výše dotace 70%, maximálně 400tis. Kč. Výzva pro rok 
2017 již vyhlášena, ukončení příjmu žádostí 30.12.2016 do 12:00 
hodin!; POZOR: musí sloužit pro mezigenerační využití, musí se 
dokládat zapojení dětí a mládeže do přípravy a realizace 
projektu! Neslouží pro cestovní ruch! 

V roce 2019 vybudována ,,Stezka po historii Janova“ ve výši 820 tis. Kč za 

podpory dotace pro obce v NP ve výši 85% z celkových. 

      IX.B. Vybudování cyklostezky 

Evidenční list projektu č.: IX.B.1 
Název projektu Vybudování cyklostezky 

Popis projektu Vybudování cyklostezky navazující na realizaci cyklostezky v obci 
Růžová, zvýšení dopravní obslužnosti v obci, omezení 
automobilové dopravy, rozvoj cestovního ruchu.  

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – dotační titul 2. A Podpora 
vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – 
max. výše dotace 70%, maximálně 400tis. Kč. Výzva pro rok 
2017 již vyhlášena, ukončení příjmu žádostí 30.12.2016 do 12:00 
hodin!; POZOR: musí sloužit pro mezigenerační využití, musí se 
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dokládat zapojení dětí a mládeže do přípravy a realizace 
projektu! Neslouží pro cestovní ruch! 

V roce 2020 vybudována cyklotrasa ,,Janov – Hájenky“ z dotace pro obce NP, 

celkové náklady 460 tis. Kč, podpora 85% z celkových nákladů. 

 

      IX.C. Vybudování amfiteátru 

Evidenční list projektu č.: IX.C.1 
Název projektu Vybudování amfiteátru 

Popis projektu Rozšíření možností pro pořádání kulturních akcí v obci, rozvoj 
cestovního ruchu. Vysoké vstupní náklady - nejistá realizace. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 3.791.000,- 

Dokumentace Zpracovaná PD včetně SP 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: dle podmínek aktuální výzvy 

Nerealizováno z důvodu veliké finanční investice a velikých následných 

nákladů na provoz. 

     IX.D. Vybudování Campu v Janově 

Evidenční list projektu č.: IX.D.1 
Název projektu Vybudování Campu v Janově 

Popis projektu Rozvoj cestovního ruchu, rozšíření nabídky ubytovacích kapacit. 

Umístění projektu Obec Janov – katastrální území Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2018 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: dle podmínek aktuální výzvy 

Nerealizováno 

     IX.E. Soutěž Vesnice roku 

Evidenční list projektu č.: IX.E.1 
Název projektu Soutěž Vesnice roku 

Popis projektu Propagace obce, zapojení občanů do kulturního dění v obci. 

Umístění projektu Obec Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní - rozpočet obce.  
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Nerealizováno, bylo připraveno na rok 2020 ale soutěž z důvodu COVID 

zrušeno. 

X. Územně plánovací dokumentace 

 

X.A. Vyhotovení Územně plánovací dokumentace obce 

Evidenční list projektu č.: X.A.1 
Název projektu Vyhotovení Územně plánovací dokumentace obce 

Popis projektu K zajištění rozvoje obce a možného čerpání dotačních 
prostředků. 

Umístění projektu Obec Janov 

Investor Obec Janov 

Náklady projektu Kč 500.000,- 

Dokumentace Projektový záměr 

Termín realizace 2018 – 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: MMR – Podpora územně plánovacích činností 
obcí pro roky 2016-2020 – max. výše dotace 400tis. Kč / 1 
územní plán, max. 80% celkových uznatelných nákladů. Výzva 
pro rok 2016 již byla vyhlášena, uzávěrka příjmů žádostí 
nejpozději do 30.12.2016 do 12:00hod.! Spolufinancování obce 
možno kombinovat s dotací z Kraje – pokud bude v daném roce 
příslušný dotační titul vyhlášen.  

Nerealizováno 

 

Použité zkratky: 

POV – Program obnovy venkova 

ÚK – Ústecký kraj 

PORV – Program obnovy a rozvoje venkova 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  

PD – Projektová dokumentace  

SP – Stavební povolení 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

MAS – Místní akční skupina 

OPŽP – Operační program životní prostředí 
 

 


