
USNESENÍ 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamr na Jezeře konaného dne  22.3.2010od  

17.hodin v Hamru na Jezeře. 

 

 

 

1/2010 Veřejnoprávní smlouva s městem Stráž pod Ralskem 
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu s městem Stráž pod Ralskem o společném 

výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků ve správním území obce Hamr na Jezeře. 

 

 

2/2010 Zpráva inventarizační komise 
ZO bere na vědomí zprávu inventarizační komise přednesenou panem Dvořákem 

 

3/2010  Zpráva finančního výboru 
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru přednesenou panem Dvořákem 

 

 

4/2010 Územní plán obce Hamr na Jezeře 
Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře 
konstatuje ověření:   

ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Hamr na Jezeře 

není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského 

úřadu 

rozhodlo: 

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona                 

č. 413/2005 Sb.,  o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy    

vydává: 

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 

stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán Hamr na Jezeře. 

 

5/2010  Záměr obce odkoupit pozemky pod plánovaným chodníkem  v 

Břevništi 
ZO souhlasí se zpracováním GP pro účel vybudování chodníku v obci Břevniště (úsek podél 

komunikace II/278 od bývalé restaurace k odbočce k Hývlovým) a se zpracováním projektové 

dokumentace k této stavbě. Po zpracování GP bude jednáno s vlastníky pozemků dotčených 

stavbou a projednáno odkoupení předmětných částí pozemků. Krajský úřad Libereckého 

kraje, jako vlastník komunikace II/278, dotčenou část pozemku převede na obec Hamr na 

Jezeře bezplatně. 

 

 

 

 



6/2010  Záměr obce odkoupit  pozemky u hráze jezera (Diamo a Státní 

statek  Jeneč) 
ZO schvaluje záměr obce Hamr na Jezeře o odkoupení pozemku p.č. 936/7 v k.ú. Hamr na 

Jezeře o výměře 6.510m2 (pozemek pod hrází Hamerského jezera) a dále schvaluje záměr 

obce odkoupit od Státního statku Jeneč pozemky st.118 o výměře 73m2; p.č. 627 o výměře 

1984m2; p.č. 434/1 o výměře 163m2; pč. 482 o výměře 1771m2 a p.č. 494 o výměře 2.046m2 

(pozemky, které jsou součástí Hamerského jezera – část hráze) a pověřuje starostu obce 

k jednání ohledně možnosti odkoupení uvedených pozemků za cenu zpracovaných dle 

znaleckých posudků. 

    
 

7/2010  Záměr obce odkoupit část pozemku 300/8 od p. Libicha - pěšina 
ZO schvaluje záměr obce odkoupit od pana Libicha po zpracování GP část pozemku p.č. 300/8 

v k.ú. Hamr na Jezeře (podél pěšiny do Útěchovic) o výměře cca 2.000m2 dle situačního zákresu, 

který je přílohou tohoto usnesení. V případě kladného vyřízení bude obec realizovat další část 

spojnice této pěšiny od mostku směrem na Útěchovice a to dle již zpracovaného GP se záměrem 

odprodat oddělené části dotčených pozemků v GP. 

 

8/2010 Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Stráž p. Ralskem (tč. v pronájmu) 

ZO schvaluje záměr obce odprodat pozemky dle zpracovaného GP č. 1220-37/2009. Jedná se o 

nově vzniklé pozemky oddělené z pozemku p.č. 936/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Pozemek p.č. 

936/14 o výměře 883m2; p.č. 936/15 o výměře 499m2; p.č. 936/16 o výměře 565m2 a p.č. 936/17 

o výměře 503m2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. 

 

9/2010 Dodatek k vyhlášce o místním poplatku 
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity a 

zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 

24.8.2006. Sazba poplatku z ubytovací kapacity se nemění.  

 

10/2010 Vytvoření pracovních míst v obci pro nezaměstnané z evidence ÚP  
ZO souhlasí s vytvořením minimálně dvou pracovních míst z řad občanů evidovaných na úřadu 

práce. Přednostně budou zaměstnáni občané s trvalým pobytem ve správním území obce Hamr na 

Jezeře. Mzda zaměstnaných bude sjednána minimálně ve výši státního příspěvku na vytvořené 

pracovní místo. 

 

11/2010 Záměr obce odkoupit pozemek p.č. 25 o výměře 1329 m2 

Záměr obce odkoupit pozemek p.č. 25 o výměře 1.329m2 od podniku VLS ČR s.p. Jedná se o 

pozemek kolem bývalé hasičárny na kterém stojí stavba sušárny hadic a kulturní památka 

socha sv. Jana Nepomuckého. 

 

 

 

                  

 

 

 

                                                                                            Milan  D v o ř á k   

                                                                                                starosta obce 

 


