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                Městský úřad Stráž pod Ralskem 
               odbor výstavby 

                     Revoluční  č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem                  
 
Č.j: MUSPR/5922/2011                                                                        ve  Stráži pod Ralskem 
Sp.zn.: 275/11-328.1.1                                                                           dne  10.10.2011   
Počet listů dokumentu/příloh:  2/0 
Vyřizuje: Jaroslava Šebková  
 
 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:…………………………… 
 
 
 
Žadatel: 
Lesy České republiky s.p.,  (IČ 421 96 451), Přemyslova 1106, 501 68  Hradec Králové 
  
  

R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. 

g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území (změně 
kultury) a dělení pozemkové parcely parcelní číslo 423/66 v obci Hamr na Jezeře, v kat. území Hamr na 
Jezeře, kterou podal žadatel  Lesy České republiky s.p.,  Přemyslova 1106, 501 68  Hradec Králové takto: 

 
Žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území (změně kultury) a dělení pozemkové 

parcely číslo 423/66 (lesní pozemek) v obci Hamr na Jezeře, kat. území Hamr na Jezeře se v souladu s 
ustanovením § 92 odst. 2 stavebního zákona 

z a m í t á .  
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "správní řád"): 
Lesy České republiky s.p.,  Přemyslova 1106, 501 68  Hradec Králové 
    

O dů v o d ně n í  
 Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne 12.8.2011 žádost o vydání územního 
rozhodnutí o změně využití území (změně kultury) a dělení pozemkové parcely číslo 423/66 (lesní pozemek) 
v obci Hamr na Jezeře, kat. území Hamr na Jezeře. K žádosti byl doložen geometrický plán č. 634-925/2008 
ze dne 8.1.2009, potvrzený Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm  Česká Lípa 
dne 14.1.2009,  pod číslem  29/2009, pro rozdělení pozemku p.p.č. 423/66 v k.ú. Hamr na Jezeře (odděleno 
bylo 400 m2 pod novým označením  423/91)  a rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního 
prostředí ze dne 24.8.2009 pod zn. 59577/2009, kterým povoluje odnětí pozemku určeného k plnění funkcí 
lesa (400 m2 z pozemku p.p.č. 423/66 – dle GP označeného jako 423/91). Dle žádosti mělo být odsouhlaseno 
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oddělení 400 m2 z pozemku p.p.č. 423/66 (lesní pozemek) v k.ú.  Hamr na Jezeře a změna druhu pozemku u 
této oddělené části pozemku z lesního pozemku na ostatní plochu – manipulační plochu.  
 
 Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatřením ze dne 24.8.2011 oznámil podle § 87 
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o změně využití území a nařídil veřejné ústní jednání na 
den:  27.9.2011 (úterý) konané v místě: Městský úřad Stráž pod Ralskem - odbor výstavby. Námitky 
účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. 
Za veřejnost  se jednání nikdo nezúčastnil.  
 
 Zástupce obce Hamr na Jezeře při ústním jednání dal nesouhlas s vydáním rozhodnutí o změně 
druhu pozemku v požadovaném rozsahu, tj. 400 m2 a to z důvodu, že oddělením pozemku pro jeho změnu 
druhu by vznikl klín ostatní plochy, který je neúměrně velký pro zajištění příjezdu k rozestavěné stavbě na 
pozemku p.p.č. 423/54 v k.ú. Hamr na Jezeře. Zástupce obce při ústním jednání navrhl zpracování nového 
geometrického plánu, který by odděloval pouze pozemek pro příjezd k rozestavěné stavbě z ulice Školní a 
navrhuje, aby rozsah oddělení byl určen na místě za přítomnosti všech zúčastněných stran (obec Hamr na 
Jezeře, vlastník pozemku p.p.č. 423/66 v k.ú. Hamr na Jezeře a vlastníci rozestavěné stavby na p.p.č. 423/54 
v k.ú. Hamr na Jezeře). S návrhem obce Hamr na Jezeře souhlasil jak vlastník pozemku p.p.č. 423/66 v k.ú. 
Hamr na Jezeře, tak i vlastníci rozestavěné stavby na p.p.č. 423/54 v k.ú. Hamr na Jezeře. 
  
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby k 
závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší 
(vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků 
(a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich):  a vlastníkům anebo správcům 
stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani 
jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.    
Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 

Lesy České republiky s.p.,  Přemyslova 1106, 501 68  Hradec Králové   - žadatel 
Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 

Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28  Hamr na  - obec, na jejímž  území má být požadovaný 
záměr uskutečněn 
 

 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 

Zdeněk Trsťan, Rtyně nad Bílinou 41, 417 62  Rtyně nad Bílinou  - vlastník sousedního pozemku 
p.p.č. 423/54 v k.ú. Hamr na Jezeře, na kterém je rozestavěná stavba rekreační chaty, která zasahuje 
částí do  pozemku p.p.č. 423/66 v k.ú. Hamr na Jezeře, který má být tímto rozhodnutím oddělen 
Emílie Trsťanová, Rtyně nad Bílinou 41, 417 62  Rtyně nad Bílinou  Bílinou  -  vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 423/54 v k.ú. Hamr na Jezeře, na kterém je rozestavěná stavba rekreační chaty, která 
zasahuje částí do  pozemku p.p.č. 423/66 v k.ú. Hamr na Jezeře, který má být tímto rozhodnutím 
oddělen 
Jaroslava Zlámaná, Cukrovarská 2064, 276 01  Mělník 1  Bílinou  -  vlastník sousedního pozemku 
p.p.č. 423/54 v k.ú. Hamr na Jezeře, na kterém je rozestavěná stavba rekreační chaty, která zasahuje 
částí do  pozemku p.p.č. 423/66 v k.ú. Hamr na Jezeře, který má být tímto rozhodnutím oddělen 
Vratislav Zlámaný, Cukrovarská 2064, 276 01  Mělník 1  Bílinou  -  vlastník sousedního pozemku 
p.p.č. 423/54 v k.ú. Hamr na Jezeře, na kterém je rozestavěná stavba rekreační chaty, která zasahuje 
částí do  pozemku p.p.č. 423/66 v k.ú. Hamr na Jezeře, který má být tímto rozhodnutím oddělen 
 
  

 Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o změně využití území 
posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území z hledisek uvedených v § 90 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a 
námitky. 
 Obec Hamr na Jezeře má vydaný územní plán. Koncepce rozvoje obce vychází z její polohy v okolí 
Hamerského rybníka, v atraktivní krajině Ralské pahorkatiny.  Obec Hamr na Jezeře je přirozeným centrem 
rekreačního prostoru s mnohaletou tradicí. Hlavním koncepčním záměrem územního plánu je obnova 
původního rekreačního významu obce. Ochrana a rozvoj hodnot území vycházejí z polohy obce 
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v hodnotném přírodním a historicky osídleném území u Hamerského rybníka. Ochrana přírodních hodnot je 
předpokladem dalšího rozvoje cestovního ruchu. Nezbytná je i ochrana zemědělského půdního fondu a 
pozemků určených k plnění funkce lesa.  
Pozemek p.p.č. 423/66 v k.ú. Hamr na Jezeře je součástí ploch pro  „individuální rekreaci“. Dle vyjádření 
zástupce obce Hamr na Jezeře je  v zájmu obce, aby  tato lokalita zůstala jako jeden rekreační  celek a nebyla 
dělena na jednotlivé soukromé pozemky, čímž by ztratila svůj původní charakter, který by měl být s ohledem 
na územní plán chráněn, měly by být chráněny přírodní hodnoty, což by dělením pozemků pro všechny 
rekreační objekty v tomto území nebylo možné. Oddělením pozemku by vznikl klín ostatní plochy, který by 
byl  neúměrně velký pro zajištění příjezdu k rozestavěné stavbě na p.p.č. 423/54 v k.ú. Hamr na Jezeře. 
Jedná se o zalesněný pozemek, na kterém jsou stávající i rozestavěné rekreační chaty. Cílem územního plánu 
je, aby obec Hamr na Jezeře byla rekreačního charakteru, což je pro tuto lokalitu typické umístěním 
rekreačních chat v lese. Na pozemcích v těchto plochách („individuální rekreace“), které jsou ve vlastnictví 
obce Hamr na Jezeře, na kterých je lesní porost (stromy),  obec pro  rekreační účely prodává pozemky pro 
rekreační chaty pouze zastavěné stavbami rekreačních chat a nebo v nezbytném (omezeném rozsahu). Jedná 
se o rekreační chaty ve volné krajině, a je cílem, aby chaty zůstaly tak, jak byly povoleny, jako rekreační 
chaty ve volné krajině. Z tohoto důvodu obec nesouhlasí s navrženým dělením pozemku p.p.č. 423/66 v k.ú. 
Hamr na Jezeře, neboť žadatel má v úmyslu nově oddělený pozemek označený pod číslem 423/91 odprodat 
vlastníkům rozestavěné stavby na p.p.č. 423/54 v k.ú. Hamr na Jezeře, a zástupce obce Hamr na Jezeře  
navrhuje oddělit pouze potřebnou plochu pozemku tak, aby byl umožněn příjezd k této stavbě. 
Na základě nesouhlasného stanoviska obce Hamr na Jezeře a s ohledem na cíle  a úkoly územního plánu, 
které chrání přirozený charakter rekreačního prostoru a s ohledem na celkovou koncepci obce a dohody 
nového řešení dělení pozemku, které bude v souladu všech zúčastněných stran,   stavební úřad žádost o 
dělení navrženého pozemku a žádost o změně využití území zamítá.  
 
 V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 

P o uč e n í  
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 

oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího 
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. 

 
 
 
 
 

Helena Bušová 
                               otisk úředního razítka                                   vedoucí odboru výstavby 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................  Datum sejmutí: …………………................ 
 
 

Současně úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. 
(správní řád). 
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………………………………….....................  ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 

  
 
R o z dě l o v n í k  
  
Doručení jednotlivě:  

   
Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: 

Lesy České republiky s.p., (IČ 421 96 451), Přemyslova 1106, 501 68  Hradec Králové  (doručovací 
adresa: Lesní správa Ještěd, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 

Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: 
Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28  Hamr na   
 

Doručení veřejnou vyhláškou:  
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 

Zdeněk Trsťan, Rtyně nad Bílinou 41, 417 62  Rtyně nad Bílinou   
Emílie Trsťanová, Rtyně nad Bílinou 41, 417 62  Rtyně nad Bílinou   
Jaroslava Zlámaná, Cukrovarská 2064, 276 01  Mělník 1   
Vratislav Zlámaný, Cukrovarská 2064, 276 01  Mělník 1   
  
  
          

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Stráž pod Ralskem, Revoluční č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Obecní úřad  Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28  Hamr na  Jezeře 
 

      

Dotčené orgány (doručení jednotlivě): 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36  Česká Lípa 
Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36  Česká Lípa 
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