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                Městský úřad Stráž pod Ralskem 
               odbor výstavby 

                     Revoluční  č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem                  
 
Č.j: MUSPR/1277/2012                                                                       ve  Stráži pod Ralskem 
Sp.zn.: 451/11-328.3                                                                            dne  17.2.2012   
Počet listů dokumentu/příloh:  5/1 
Vyřizuje: Jaroslava Šebková  
 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne: ……………….. 
 

 

Žadatel: 
Obec Hamr na Jezeře (IČ - 00673498), Děvínská 1, 471 28  Hamr na Jezeře 
   

Ú Z E M N Í  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 umístění stavby: „B řevniště - 
chodník podél silnice II./278“ na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 25, 29, pozemkové parcely 
parcelní číslo 704 (zahrada), 707 (vodní plocha – zamokřená plocha), 708/1 (trvalý travní porost), 708/2 
(trvalý travní porost), 708/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 752/1 (trvalý travní porost), 755/2 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace), 903/1 (ostatní plocha – silnice), 910 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 
920 (ostatní plocha – silnice) a 973 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v kat. 
území Břevniště pod Ralskem, kterou podal žadatel Obec Hamr na Jezeře (IČ - 00673498), Děvínská 1, 471 
28  Hamr na Jezeře, kterého zastupuje Ing. Lubomír Hruška (IČ 14846829), Projektování dopravních staveb, 
Uranová 2012, 470 01 Česká Lípa,  takto: 

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 

ú z e m n í  r o z h o d n u t í  o  u m í s tě n í  s t a v b y  
pro stavbu: „B řevniště - chodník podél silnice II./278“ na části pozemků: stavební parcely parcelní číslo 
25, 29, pozemkové parcely parcelní číslo 704 (zahrada), 707 (vodní plocha – zamokřená plocha), 708/1 
(trvalý travní porost), 708/2 (trvalý travní porost), 708/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 752/1 (trvalý 
travní porost), 755/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 903/1 (ostatní plocha – silnice), 910 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace), 920 (ostatní plocha – silnice) a 973 (vodní plocha – koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené) v kat. území Břevniště pod Ralskem. 
 
Popis umístění stavby: 
Předmětem návrhu je umístění chodníku v Hamru na Jezeře v části obce Břevniště. Jednostranný chodník je 
navržen  v souběhu s průjezdním úsekem silnice II.278 v jejím provozním staničení cca km 8,100 ÷ km 
8,420  (pravá strana komunikace p.p.č. 903/1 a 920 v k.ú. Břevniště pod Ralskem ve směru Hamr na Jezeře – 
Osečná) a zasahuje  podélně do pozemku silnice ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, 
příspěvkové organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec a dále chodník 
zasahuje do všech přilehlých  pozemků po pravé straně silnice ve směru na Osečnou. Trasa chodníku začíná  
na pozemku komunikace p.p.č. 755/2 a pokračuje po pozemcích st.p.č. 25, p.p.č. 752/1, 708/3, 708/2, 708/1, 
973, 707, 704, st.p.č. 29, p.p.č. 910 vše v k.ú. Břevniště pod Ralskem,  chodník je ukončen na pozemku 
p.p.č. 910 v k.ú. Břevniště pod Ralskem.  Chodník je navržen v šířce 1,50 m a v délce 326 m včetně lávky 
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pro pěší a zálivu autobusové zastávky, v místě autobusové zastávky (p.p.č. 708/2 v k.ú. Břevniště pod 
Ralskem) bude chodník v délce 6,00 rozšířen na  2,00 m. Chodník bude křížit koryto vodního toku (p.p.č. 
973 v k.ú. Břevniště pod Ralskem), přes tento pozemek bude provedena lávka pro pěší v délce 13,00 m. 
V prostoru otočky autobusu nebude chodník přímo u komunikace, ale mezi komunikací a  chodníkem bude 
záliv zastávky autobusu o šířce 2,75 m.  V trase chodníku je navrženo 8 sjezdů na pozemky k rodinným 
domům, 1 sjezd a 1 výjezd na otočce autobusu. Kryt chodníků a sjezdů bude ze zámkové dlažby,  kryt zálivu 
autobusové zastávky bude asfaltobetonový, pochůznou část lávky budou tvořit fošny z tvrdého dřeva.   
 
 
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Chodník bude umístěn na části pozemků stavební parcely parcelní číslo 25, 29, pozemkové parcely 
parcelní číslo 704 (zahrada), 707 (vodní plocha – zamokřená plocha), 708/1 (trvalý travní porost), 
708/2 (trvalý travní porost), 708/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 752/1 (trvalý travní 
porost), 755/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 903/1 (ostatní plocha – silnice), 910 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace), 920 (ostatní plocha – silnice) a 973 (vodní plocha – koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené) v kat. území Břevniště pod Ralskem tak, jak je uvedeno ve 
výkresu celková situace stavby v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby.  

2. Jako staveniště se vymezují části pozemků: stavební parcely parcelní číslo 25 (73 m2), 29 (27 m2), 
pozemkové parcely parcelní číslo 704 (18 m2), 707 (13 m2), 708/1 (50 m2), 708/2 (45 m2), 708/3 (18 
m2), 752/1 (7 m2), 755/2 (1 m2), 903/1 (128 m2), 910 (8 m2), 920 (340 m2), a 973 (8 m2)  v kat. území 
Břevniště pod Ralskem. 

3. Během stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., tato skutečnost musí být zohledněna v dokumentaci pro další stupeň řízení.  

4. V zájmovém území  se nachází vodohospodářské zařízení v provozování společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, toto musí být zohledněno v dokumentaci pro další stupeň 
řízení.  

5. V dokumentaci pro další stupeň řízení musí být respektováno veřejné osvětlení v majetku obce.  
6. Navržená stavba bude zasahovat do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ 

Distribuce, a.s., a sdělovacího kabelu v majetku ELPRO-DELICIA, a.s., Příbram, v dokumentaci pro 
další stupeň řízení bude tato skutečnost zohledněna.  

7. Umístěním stavby chodníku  nesmí dojít k zúžení průjezdního úseku silnice a nesmí být narušeno 
stávající odvodnění komunikace.  

8. Účastník řízení Povodí Ohře, s.p. Chomutov stanovil podmínky: 
- Spodní hrana mostní konstrukce lávky bude navržena tak, aby nebyla umístěna níž než spodní 

hrana mostní konstrukce stávajícího silničního mostu.  
- Lávka bude založena ve vzdálenosti minimálně 0,6 m za břehovými čarami koryta vodního 

toku.  Vlastní technické řešení lávky a výústního  objektu vsakovacího příkopu do vodního toku 
bude ještě v konceptu  před zahájením stavebního řízení předloženo závodu Terezín, s.p. Povodí 
Ohře. PD pro stavební řízení bude předložena závodu Terezín, Pražská 419, 411 55 Terezín.  

9. na základě závazného stanoviska MěÚ Česká Lípa, OŽP ze dne 19.12.2011 jsou stanoveny 
podmínky:  
- Práce na vyrovnání koryta a na instalaci lávky budou realizovány podle zpracované projektové 

dokumentace žadatele z července 2011. V případě vyvstalé jakékoliv změny v dokumentaci 
bude třeba znovu projednat s orgánem ochrany přírody.  

- Materiál na stavbu bude do lokality navážen průběžně, nebude na břehu vodoteče dlouhodobě 
deponován. Přírodní koryto vodoteče bude zachováno, odstraňovaný sediment bude z místa 
odvezen, nebude ukládán na břehy, stejně tak odstraněné dřeviny a pařezy.  

- Stromová a keřová zeleň bude z lokality odstraněna v době vegetačního klidu – tj. v období od 
října do konce března běžného roku a v místě narovnání koryta – v délce cca 25 m. Na stromy 
podléhající správnímu řízení (ze svazků cca 3 kusy olší a 3 kusy lip)  bude vydáno příslušné 
rozhodnutí Obecního úřadu Hamr na Jezeře – na základě podané žádosti správce toku – povodí 
Ohře s.p. Chomutov.  

10. Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu chodníku podél silnice II/278 bude 
v souladu s § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. předepsán odvod jednorázově (§ 11 odst. 10 
zákona) ve výši stanovené dle výměry záboru a dle části D, který je přílohou zákona.  Za toto trvalé 
odnětí půdy ze ZPF bude stavebníkovi předepsán odvod podle těchto kritérií: 
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- Základní cena dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb.………………………………..1,17,- Kč/m2 
Faktor životního prostředí            Ekologická váha vlivu: 
- Chráněná oblast přirozené akumulace vod “Severočeská křída” ………….. 10 
Důvod ke snížení základní sazby: 
- zastavěné území obce (pro p.p.č. 704, 708/2, 752/1)………………………………..koeficient 0,2 
BPEJ 76701 je zařazena dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších 
předpisů, do V. třídy ochrany.  
V. třída ochrany má koeficient 2 
Výsledná sazba odvodů za trvalé odnětí půdy činí:  4,68 Kč/m2 a 23,40 Kč/m2. 
Celková výsledná částka odvodu bude stanovena samostatným rozhodnutím orgánem ochrany ZPF 
v návaznosti na územní rozhodnutí. Stavebník proto předloží orgánu ochrany ZPF kopii územního 
rozhodnutí v termínu do 30 dnů od nabytí právní moci a zároveň upřesní výměru, která bude dotčena 
nezemědělskou činností a za kterou se hradí odvody podle zákona.   

11. Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka 
ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá ornice bude 
hospodárně  použita na nezastavěné a nezpevněné části parcely.  

12. Plocha odsouhlasená k odnětí bude zabezpečena tak, aby v době výstavby nedocházelo 
k poškozování okolní zemědělské půdy.  

13. O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí stavebník povede protokol (pracovní deník) 
v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu.  

14. Spodní hrana mostní  mostní konstrukce lávky bude provedena tak, aby nebyla umístěna níž než 
spodní hrana mostní konstrukce stávajícího silničního mostu (podmínka stanovena v závazném 
stanovisku MěÚ Česká Lípa, OŽP ze dne 9.1.2012).  

15. Lávka bude založena ve vzdálenosti min. 0,6 m za břehovými čarami koryta vodního toku 
(podmínka stanovena v závazném stanovisku MěÚ Česká Lípa, OŽP ze dne 9.1.2012).   

16. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.  

17. Uvedenou stavbou nesmí být dotčeno prostředí žádné kulturní památky (č.p. 22 na pozemku st.p.č. 
54/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem a č.p. 30 na pozemku st.p.č. 19 v k.ú. Břevniště pod Ralskem). 
Stavebník má povinnost v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy 
oznámit vždy tento záměr  Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb.)  a také  oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb.) 

  
 
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"): 
Obec Hamr na Jezeře (IČ - 00673498), Děvínská 1, 471 28  Hamr na Jezeře 
    

O dů v o d ně n í  
Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne 19.12.2011 žádost o vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby: „B řevniště - chodník podél silnice II./278“ na částech pozemků: stavební 
parcely parcelní číslo 25, 29, pozemkové parcely parcelní číslo 704 (zahrada), 707 (vodní plocha – 
zamokřená plocha), 708/1 (trvalý travní porost), 708/2 (trvalý travní porost), 708/3 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 752/1 (trvalý travní porost), 755/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 903/1 (ostatní plocha 
– silnice), 910 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 920 (ostatní plocha – silnice) a 973 (vodní plocha – 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v kat. území Břevniště pod Ralskem, kterou podal žadatel 
Obec Hamr na Jezeře (IČ - 00673498), Děvínská 1, 471 28  Hamr na Jezeře, kterého zastupuje Ing. Lubomír 
Hruška (IČ 14846829), Projektování dopravních staveb, Uranová 2012, 470 01 Česká Lípa. 
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Předmětem návrhu je umístění chodníku v Hamru na Jezeře v části obce Břevniště. Jednostranný 
chodník je navržen  v souběhu s průjezdním úsekem silnice II.278 v jejím provozním staničení cca km 8,100 
÷ km 8,420  (pravá strana komunikace p.p.č. 903/1 a 920 v k.ú. Břevniště pod Ralskem ve směru Hamr na 
Jezeře – Osečná) a zasahuje  podélně do pozemku silnice ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, 
příspěvkové organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec a dále chodník 
zasahuje do všech přilehlých  pozemků po pravé straně silnice ve směru na Osečnou.    Chodník je navržen 
v šířce 1,50 m a v délce 326 m včetně lávky pro pěší a zálivu autobusové zastávky. 

 
 
Žádost byla  doložena následujícími doklady: 

- 2x dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby  
- Informace o parcelách KN 
- Kopie katastrální mapy  
- Smlouva o budoucí smlouvě ze dne 19.10.2011 mezi  Obcí Hamr na Jezeře a   Libereckým 

krajem, Liberec  
- Souhlas s umístěním stavby – Vojenské lesy a statky ČR, divize Mimoň ze dne 24.10.2011, č.j. 

VLS-005275/2011/0500 
- Smlouva o budoucí smlouvě kupní  ze dne 15.12.2011 + smlouva o umístění a provedení stavby 

ze dne 15.12.2011 – Obec Hamr na Jezeře – ing. Petr  Lajtkep a Hana Lajtkepová, Liberec 
- Smlouva o budoucí smlouvě kupní   + smlouva o umístění a provedení stavby ze dne 10.2.2012 

– Obec Hamr na Jezeře – Vladislav Bittner a Irena Bittnerová, Břevniště 23 
- Smlouva o budoucí smlouvě kupní  (nepodepsaná) + smlouva o umístění a provedení stavby ze 

dne 13.2.2012 – Obec Hamr na Jezeře – Zdeňka Dusilová, Stráž pod Ralskem a Vladislav 
Havelka, Stráž pod Ralskem 

- Smlouva o budoucí smlouvě kupní (nepodepsaná)  + smlouva o umístění a provedení stavby ze 
dne 13.2.2012 – Obec Hamr na Jezeře – Milan Chládek a Iva Chládková, Břevniště 54 

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. ze dne 4.8.2010 +  vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 12.10.2011 

- Zákres existence sítí  Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice, souhlas s vydáním 
územního rozhodnutí ze dne 13.10.2011 

- Vyjádření k existenci  komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 
26.9.2011 

- Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. + zákres ze dne 
3.102011, souhlas ze dne 29.9.2011 

- Zákres veřejného osvětlení 
- Krajská správa silnic Libereckého kraje – souhlas s předloženou dokumentací ze dne 5.9.2011, 

zn. 10/11/KČ/201/6847 
- Policie ČR, dopravní inspektorát Česká Lípa – vyjádření ze dne 5.9.2011, č.j. KRPL-452-

144/ČJ-2011-180106 – souhlas s vydáním územního rozhodnutí 
- Povodí Ohře, s.p., Chomutov – souhlas ze dne 12.9.2011, zn. 003201-24171/2011 
- Závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, OŽP ze dne 19.12.2011, zn. MUCL/149798/2011 – zásah 

do VKP 
- Závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, OŽP – trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 

21.12.2011, zn. MUCL/154191/2011 
- Stanovisko Hasičského záchranného sboru LK ze dne 20.12.2011 – k uvedené stavbě nejsou 

připomínky  
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa  ze dne 22.12.2011, zn. 

MUCL/150906/2011 
- Vyjádření ke stavbě DIAMO, s.p., o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem  ze dne 3.1.2012, zn. 

TÚU/200/16/2012 
- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu  OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne 16.1.2012, zn. 

14980/2011 
- Stanovisko Obvodního báňského úřadu, Liberec ze dne 11.1.2012, č.j. SBS 40830/2011 
- Vyjádření k existenci sítí + zákres sdělovacího kabelu společnosti ELPRO-DELICIA, a.s., 

Příbram ze dne 14.1.2012 
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství ze dne 18.1.2012, zn. KULK 4183/2012, OŽPZ 74/2012 
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 Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatřením ze dne 28.12.2011 oznámil podle § 87 
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání  na den: 
31.1.2012 (úterý) konané v místě: Městský úřad Stráž pod Ralskem - odbor výstavby - č. dv. 17. Námitky 
účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.  
Veřejného ústního jednání se veřejnost neúčastnila. Žadatel zajistil dle § 87 stavebního zákona vyvěšení 
informace o jeho záměru. Informace byla vyvěšena na pozemku p.p.č. 708/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, 
což si stavební úřad ověřil dne 31.1.2012 při ústním jednání.   
 
V průběhu řízení stavební úřad obdržel stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne  16.1.2012, zn. 
MUCL/160584/2011 
 
  
 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 a) + b) stavebního zákona: 

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

Účastník řízení dle § 85 odst. 2 a) + b) stavebního zákona: 
- Vladislav Bittner, Břevniště 23,  471 28 Hamr u České Lípy – vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 

704 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 
- Irena Bittnerová, Břevniště 23,  471 28  Hamr u České Lípy – vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 

704 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 
- Zdeňka Dusilová, Hornická 322, 471 27  Stráž pod Ralskem – vlastník dotčeného pozemku 

p.p.č. 707 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 
- Vladislav Havelka, Mimoňská 286, 471 27  Stráž pod Ralskem – vlastník dotčeného pozemku 

p.p.č. 707 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 
- Milan Chládek, Břevniště 54, 471 28  Hamr na Jezeře – vlastník dotčeného pozemku st.p.č. 29 

v k.ú. Břevniště pod Ralskem  
- Iva Chládková, Břevniště 54, 471 28  Hamr u České Lípy – vlastník dotčeného pozemku st.p.č. 

29 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 
- Ing. Petr Lajtkep, Hlávkova 871, 460 14  Liberec XIV – vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 

755/2,  752/1, st.p.č. 25 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 
- Hana Lajtkepová, Hlávkova 871, 460 14  Liberec XIV – vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 

755/2,  752/1, st.p.č. 25 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec – spravuje dotčený pozemek komunikace p.p.č. 903/1 a 
920 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 

- Liberecký kraj, U Jezu 642/2, Liberec  IV-Perštýn, 461 80  Liberec – vlastník dotčené 
komunikace p.p.č. 903/1 a 920 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 

- Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28  Hamr na Jezeře – vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 
708/3, 708/2, 708/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 

- Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03  Chomutov 1 – vlastník dotčené vodní plochy p.p.č. 
973 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 

- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha - Dejvice, 160 64  Praha  - právo 
hospodaření s dotčeným pozemkem p.p.č. 910 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 

- ČEZ Distribuce, a.s. - Hlavní středisko Děčín, Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2 – v zájmovém 
území dojde ke střetu  se zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 11  Liberec – v zájmové 
lokalitě se nachází vodohospodářské zařízení ve správě společnosti 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec,  P.O. Box 56, 130 76  Praha 3 – stavbou 
dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti  
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- ELPRO-DELICIA, a.s.,  Příbram III – v zájmovém území se nachází zařízení v majetku 
společnosti 

 
 
Stavba chodníku bude umístěna na pozemcích: 

- P.p.č. 708/1, 708/2, 708/3 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, které jsou ve vlastnictví žadatele, tj. 
Obce Hamr na Jezeře.  

- P.p.č. 903/1 a 920 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, které jsou ve vlastnictví Libereckého kraje, U 
Jezu 642/2, Liberec  IV-Perštýn, 461 80  Liberec. Žadatel má s vlastníkem pozemků  uzavřenu 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 19.10.2011. 

- St.p.č. 25, p.p.č. 755/2 a 752/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem jsou ve vlastnictví ing. Petra 
Lajtkepa a Hany Lajtkepové, oba bytem Hlávkova 871, 460 14  Liberec XIV. Žadatel má 
s vlastníky pozemků uzavřenu smlouvu ze dne 15.12.2011, ve které souhlasí s umístěním a 
provedením stavby chodníku na uvedených pozemcích.  

- P.p.č. 707 v k.ú. Břevniště je ve vlastnictví Vladislava Havelky, bytem Mimoňská 286, 471 27  
Stráž pod Ralskem  a Zdeňky Dusilové, bytem  Hornická 322, 471 27  Stráž pod Ralskem. 
S vlastníky pozemku má žadatel pozemků uzavřenu smlouvu ze dne 13.2.2012, ve které souhlasí 
s umístěním a provedením stavby chodníku na uvedeném pozemku. 

- P.p.č. 704 v k.ú. Břevniště pod Ralskem je ve vlastnictví Vladislava Bittnera a Ireny Bittnerové, 
oba bytem Břevniště 23, 471 28 Hamr na Jezeře, se kterými má žadatel uzavřenu smlouvu ze dne 
10.2.2012, ve které souhlasí s umístěním  stavby chodníku na uvedeném pozemku .  

- St.p.č. 29 v k.ú. Břevniště pod Ralskem je ve vlastnictví Milana Chládka a Ivy Chládkové, oba 
bytem Břevniště 54, 471 28 Hamr na Jezeře, se kterými má žadatel uzavřenu smlouvu ze dne 
13.2.2012, ve které souhlasí s umístěním stavby chodníku na uvedeném pozemku.  

- P.p.č. 973 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, který je ve vlastnictví Povodí Ohře s.p., Bezručova 
4219, 430 03  Chomutov 1. Vlastník souhlasí s umístěním stavby za předpokladu, že budou 
splněny podmínky, které se týkají umístění a konstrukce lávky. Podmínky stavební úřad zařadil 
do podmínek tohoto rozhodnutí pod č. 8. 

- P.p.č. 910 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, se kterým má právo hospodaření Vojenské lesy a statky 
ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha - Dejvice, 160 64  Praha. Souhlas s umístěním stavby byl 
vydán  dne 24.10.2011 s podmínkami, které se týkají provádění stavby (uvedení pozemku do 
původního stavu, dotčení pozemku jen v nejnutnější míře, na pozemku nebude ukládán stavební 
materiál ani odpad, žádost o majetkové vypořádání před kolaudací chodníku), z tohoto důvodu je 
stavební úřad nezařadil do podmínek pro umístění stavby. Podmínka, aby chodník byl 
vybudován tak, jak je zakresleno v situačním snímku, je zařazena v podmínkách tohoto 
rozhodnutí pod č. 1. 

 
Stavba chodníku bude umístěna v oblasti, kde dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 

společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Respektování těchto sítí je zařazeno v podmínce  č. 3 tohoto 
rozhodnutí. V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.  
Podmínkou č. 6 je dáno respektování tohoto vedení při zpracování dokumentace pro další stupeň řízení. 
Respektování vodohospodářského zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací stavební úřad 
stanovil podmínkou č. 4 tohoto rozhodnutí. Zohlednění podzemního sdělovacího kabelu v majetku ELPRO-
Delicia, a.s., Příbram stavební úřad zařadil do podmínek tohoto rozhodnutí pod č. 6. 
V projektové dokumentaci pro další stupeň řízení musí být zohledněno veřejné osvětlení v místě stavby, což 
stavební úřad stanovil podmínkou č. 5 tohoto rozhodnutí.  
 
Doložená stanoviska dotčených orgánů: 

- Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, orgánu ochrany přírody ze dne 19.12.2011, 
zn. MUCL/149798/2011, podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, je souhlasné z hlediska zásahu do významného krajinného prvku dna břehů  
bezejmenné vodoteče za dodržení stanovených podmínek, které jsou zařazeny pod č. 9 tohoto 
rozhodnutí.  

- Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 21.12.2011,  
zn. MUCL/154191/2011, podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, je souhlasné za dodržení podmínek, které stavební úřad zařadil do 
podmínek tohoto rozhodnutí pod č. 10. 
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- Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, jako vodoprávního úřadu ze dne 9.1.2012, zn. 
MUCL/14980/2011, podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, je souhlasné za 
předpokladu dodržení podmínek, které se týkají konstrukce a umístění lávky. Podmínky stavební 
úřad zařadil do podmínek tohoto rozhodnutí pod č. 14 a 15. 

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa ze dne 22.12.2011, zn. 
MUCL/150906/2011, ve kterém je uvedeno: 
� z hlediska zájmů chráněných zákonem  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů  (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  - bez připomínek 
� z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších  

předpisů – souhlas s předloženou dokumentací. Odpady vzniklé v rámci stavby budou 
zařazeny   dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů) a 
předány pouze   osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů. Likvidaci odpadů stavební 
úřad zařadil do   podmínky č. 16 tohoto rozhodnutí. 

� z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, OŽP   
MěÚ Česká Lípa není příslušný k vydání stanoviska. 

� z hlediska  zájmů hájených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění   
pozdějších předpisů, pro stavbu bylo vydáno závazné stanovisko dne 19.12.2011. 

� z hlediska zájmů hájených zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších   
předpisů  bylo vydáno závazné stanovisko dne 21.12.2011. 

� z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,  se  stavba netýká   
zájmů  ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

� z hlediska zájmů státní památkové péče (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů) - dotčené pozemky se nachází mimi plošně památkově chráněné  
území. Uvedenou stavbou nesmí  být dotčeno prostředí žádné kulturní památky (č.p. 22 na  
pozemku st.p.č. 54/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem a č.p. 30 na pozemku st.p.č. 19 v k.ú. 
Břevniště pod Ralskem). Upozornění na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti  
s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr  
Archeologickému ústavu AV ČR (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) a také na jeho 
oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb.). Oznamovací povinnost stavební úřad zařadil do podmínek tohoto rozhodnutí 
pod č. 17.  

� odbor dopravy MěÚ Česká Lípa podle § 40 odst. 4) písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předloženou projektovou  
dokumentací pro uvedenou stavbu.  

- V závazném  stanovisku Krajského úřadu Libereckého kraje  dle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 
44/1988 Sb. (horní zákon) ze dne 18.1.2012, zn. KULK 4183/2012, OŽPZ 74/2012 je dán 
souhlas s realizací uvedené akce v prostoru chráněného ložiskového území Stráž pod Ralskem. 
Stavba chodníku bude umístěna na pozemcích v k.ú. Břevniště pod Ralskem, které jsou zahrnuty 
do chráněného ložiskového území Stráž pod Ralskem stanoveného pro ochranu  výhradního 
ložiska radioaktivních surovin. Závazné stanovisko bylo vydáno na základě vyjádření 
Obvodního báňského úřadu Liberec pod značkou č.j. SBS 40830/2011 ze dne 11.1.2012 a na 
základě vyjádření správce ložiska DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, 
Stráž pod Ralskem č.j.  TÚU/200/16/2012 ze dne 3.1.2012. 

 
 
 
 Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby 
posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního 
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 

Obec Hamr na Jezeře má vydaný územní plán, který nabyl účinnosti  dne 12.4.2010. Jednostranný 
chodník je navržen v souběhu s průjezdním úsekem silnice II.278 v jejím provozním staniční cca  km 8,100 
÷  km 8,420. Stavba chodníku je navrhována v plochách dopravní infrastruktury, které jsou  vymezené 
v územním plánu. V místě zálivu autobusové zastávky bude chodník odkloněn do plochy občanské 
vybavenosti, kde je možné chodník umístit. Chodníky, které jsou součástí komunikace  je možné umístit na 
náspu, příkopu  a na pruhu doprovodné zeleně této komunikace. Chodník je umisťován do pruhu mezi 
zpevněnou částí komunikace (asfaltovou) a oploceními stávajících sousedních pozemků. Chodník je dle § 6 
zákona o pozemních komunikacích   komunikací IV. třídy a z tohoto důvodu je tato stavba v těchto plochách 
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přípustná. Stavba je umisťována v souladu s územním plánem.  
 
Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracoval ing. Lubomír Hruška, autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0500241, který je oprávněnou osobou pro zpracování dokumentace 
ke stavbě chodníku. Dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována  dle  přílohy č. 4 k vyhlášce č. 
503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě územního řízení.    
 

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby 
neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
 V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
    
 Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí 
pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné 
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné 
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.    

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 

 
 

 
Příloha: po nabytí právní moci obdrží žadatel 1x ověřenou dokumentaci  
 
 
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 č. 500/2004 Sb. (správní řád). 
 
 
 
……………………………………………….   ……………………………………………... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
 
Razítko:       Razítko: 
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R o z dě l o v n í k  
    
Účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 1 písm. a) + b) stavebního zákona: 
Doručení jednotlivě: 

Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28  Hamr na Jezeře (doručuje se: ing. Lubomír Hruška, 
Projektování dopravních staveb, Uranová 2012, 470 01 Česká Lípa  

Účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 2 písm. a) + b) stavebního zákona: 
Doručení veřejnou vyhláškou: 

Vladislav Bittner, Břevniště 23, Hamr na Jezeře, 471 28 Hamr u České Lípy  
Irena Bittnerová, Břevniště 23, Hamr na Jezeře, 471 28  Hamr u České Lípy 
ČEZ Distribuce, a.s. - Hlavní středisko Děčín, Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2 
Zdeňka Dusilová, Hornická 322, 471 27  Stráž pod Ralskem 
Vladislav Havelka, Mimoňská 286, 471 27  Stráž pod Ralskem 
Milan Chládek, Břevniště 54, 471 28  Hamr na Jezeře 
Iva Chládková, Břevniště , Hamr na Jezeře, 471 28  Hamr u České Lípy 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec 
VI-Rochlice, 460 06  Liberec 
Ing. Petr Lajtkep, Hlávkova 871, 460 14  Liberec XIV 
Hana Lajtkepová, Hlávkova 871, 460 14  Liberec XIV 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2, Liberec  IV-Perštýn, 461 80  Liberec 
Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28  Hamr na Jezeře 
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03  Chomutov 1 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 11  Liberec 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, Praha 3 , P.O. Box 56, 130 76  Praha 3 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Praha - Dejvice, 160 64  Praha   
ELPRO-DELICIA, a.s.,  Příbram III 
    

      

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80  
Liberec 2 
Městský úřad - odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01  Česká Lípa 1 
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 
 

  
 
 Úřad, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: (doručení jednotlivě) 

Městský úřad Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27  Stráž pod Ralskem 
Obecní úřad  Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28  Hamr na Jezeře 
 
 

 
   

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 18a) sazebníku 1 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 31.1.2012,  číslo dokladu 375.  
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