
NÁVRH
ZPRÁVA

o uplatňování Územního plánu Hamr na Jezeře (UP Hamr na Jezeře)
období 04 /2010 do 04 /2014

Povinnost pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Hamr na Jezeře vyplývá 
z ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), kdy je 
stanoveno, že nejpozději do 4 let po vydání územního plánu je třeba zpracovat zprávu              
o uplatňování územního plánu za uplynulé období, od jeho vydání.
Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Česká Lípa stavební úřad – úřad územního 
plánování náměstí, T. G. Masaryka, č.p. 1, 470 06 Česká Lípa (pořizovatel).

Úvod:
Obec Hamr na Jezeře se nachází na území okresu Česká Lípa, patří do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Česká Lípa, do správního obvodu obce s pověřeným úřadem Mimoň. 
Územní plán Hamr na Jezeře byl zpracován v roce 2010 pro celé správní území obce Hamr     
na Jezeře, zahrnující katastrální území Hamr na Jezeře (vč. sídla Útěchovice) a Břevniště     
pod Ralskem (sídlo Břevniště).
Zpracovatelem územního plánu Hamr na Jezeře byl AUA – Agrourbanistický ateliér Praha 6 
Šumberova 8.     
Územní plán Hamr na Jezeře byl schválen zastupitelstvem obce Hamr na Jezeře, datum nabytí 
účinnosti dnem 12.04.2010. Byl zpracován a vydán v souladu se stavebním zákonem              
č. 183/2006 Sb. 

Obsah zprávy o uplatňování územního plánu (dále UP) Hamr na Jezeře (§ 15 vyhlášky                  
č. 500/2006 Sb.), v aktuálním znění
a) .vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 

kterých  .byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných 
.nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,

b). problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,
c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem,
d) .prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 

vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,
e). pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny,
f) .požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu                   
na udržitelný rozvoj ...území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv              
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno,
h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 

a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,
i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj  ..území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,
j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.
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A: Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,               
na základě kterých byl územní plán vydán (§5 odst.6 stavebního zákona), a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
Územní plán Hamr na Jezeře řeší celé správní území obce. V zájmu udržitelného rozvoje  
území vymezil 65 zastavitelných ploch (bez plochy veřejné zeleně a bez dopravních staveb)     
a dvě plochy přestavby (pro potřeby komerční občanské vybavenosti a pro agroturistiku). 
Z celkového počtu zastavitelných ploch je určeno 36 ploch pro bydlení venkovského 
charakteru, 12 ploch všeobecně smíšených obytných ploch s komerčními službami, 8 ploch     
je vymezeno pro veřejnou občanskou vybavenost, 1 plocha pro sport, 3 plochy pro výrobu       
a skladování, 1 plocha pro rekreaci, 3 plochy pro technickou infrastrukturu a 1 plocha           
pro rozhlednu. 
Nově vymezené zastavitelné plochy byly stanoveny s cílem vymezit přiměřený plošný rozsah 
urbanistického půdorysu jednotlivých sídel. 

UP Hamr na Jezeře na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch  byl naplňován 
takto:

Číslo 
plochy Způsob využití plochy Rozloha 

plochy v ha
Maximální počet  

rodinných domů, ev. 
rekreačních objektů

B1 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,46 4
postaven 1RD – 
zastavěnost 0,1205 
ha

B2 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,47 4
B3 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,63 6

postaven 1RD 
s ateliéry – 
zastavěnost 0,2002 
ha

B5 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,31 3
postaven 1RD 
zastavěnost 0,3131  
ha

B6 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,26 3
B7 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,83 7
B15 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,32 3
B19 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,32 3
B20 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,66 6

postaven 1RD – 
zastavěnost 0,3595 
ha

B21 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,54 5
B22 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,10 1
B23 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,08 1
B24 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,71 6

postaven 1RD – 
zastavěnost 0,2667 
ha
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B25 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,40 postaven 1RD – 
zastavěnost 0,3015 
ha

B27 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,67 6
B29 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,25 2
B30 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,38 4
B31 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,34 4

postaven 1RD – 
zastavěnost 0,2161 
ha

B32 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,35 4

B33 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,17 2

B34 Plocha bydlení venkovského charakteru 3,06 27

B35 Plocha bydlení venkovského charakteru 2,27 20

B37 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,11 1

B40 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,49 5

B41 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,43 4

B42 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,12 1

B43 Plocha bydlení venkovského charakteru 2,67 25
B44 Plocha bydlení venkovského charakteru 2,01 18
B45 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,42 4
B46 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,91 8
B47 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,40 4
B48 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,65 6
B49 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,05 1
B50 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,06 1
B51 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,75 7
B52 Plocha bydlení venkovského charakteru 0,19 2
SM1 Všeobecně smíšená obytná plocha 

s komerčními službami1)
0,23 2

SM3 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

    0,31 2

SM6 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

    0,14 1

SM11 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

    0,15 1

SM12 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

0,14 1

SM14 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

0,45 3
postaven areál 
diskotéky – 
zastavěnost 0,4479 
ha
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SM15 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1) 

0,71 6

SM 
16

na ploše vymezené ke zpracování 
urbanistické studie – k prověření změn

US nebyla 
pořízena

SM17 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

0,55 4
postaven 1RD – 
zastavěnost 0,1126 
ha

SM19 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

0,23 2

SM20 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

0,87 6

SM21 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

0,72 X

SM22 Všeobecně smíšená obytná plocha 
s komerčními službami1)

2,07 x

OV1 Veřejná občanská vybavenost 0,29 postavena hájovna 
VLS -zastavěnost 
0,2881 ha

OV2 Veřejná občanská vybavenost 0,75 x
OV4 Veřejná občanská vybavenost 0,20 x
OV5 Veřejná občanská vybavenost 0,07 x
OV6 Veřejná občanská vybavenost 0,38 x
OV7 Veřejná občanská vybavenost 1,68 x
OV8 Veřejná občanská vybavenost 0,24 x
OV10 Veřejná občanská vybavenost 0,49 x
R16 Plocha individuální rekreace 0,75 13
S1 Plocha pro sport 0,14 postaveno hřiště – 

zastavěnost 0,0493 ha
V1 Výroba a sklady 0,04 x
V3 Výroba a sklady 0,78 x
V4 Výroba a sklady 0,18 x
RO1 Rozhledna 0,02 x
T1 Technická infrastruktura 0,04 x
T2 Technická infrastruktura 0,06 x
T3 Technická infrastruktura 0,07 x

Demografický vývoj k roku 2013: (zdroj ČSÚ)

Kód 
obce

Název obce 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111) 2012 2013

544337 Hamr na Jezeře 366 372 348 363 371 383 396 402 393 

Při zohlednění demografického vývoje počtu obyvatel obce a zohlednění polohy obce jsou 
zastavitelné plochy pro bydlení vymezené v  UP Hamr na Jezeře více jak dostačující. Obec 
Hamr na Jezeře nepožaduje vymezení dalších zastavitelných ploch.
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Redukce zastavitelných ploch nebude prováděna, jejich nabídkou jsou vytvořeny předpoklady 
pro stabilizování základu obyvatel s přirozenou vazbou k místu a pro další možný rozvoj  
sídel. 
Stejně tak, v UP Hamr na Jezeře navržené funkční využití ploch, v nezastavěném                       
a nezastavitelném území (plochy lesní, zemědělské, smíšené nezastavěného území, plochy      
se specifickým využitím, plochy přírodní, a plochy vodní a vodohospodářské) není třeba 
měnit. Ani Pozemkový úřad nové požadavky na změny využití nezastavěného území             
ve správním území obce Hamr na Jezeře, k dotazu pořizovatele UP Hamr na Jezeře, 
v 05/2014 nevznesl.

UP Hamr na Jezeře konstatuje v části odůvodnění, že přírodní poměry a životní prostředí 
řešeného území nebudou realizací UP Hamr na Jezeře dotčeny, že koncepce UP Hamr            
na Jezeře a jeho realizace nebude konfliktní vůči životním podmínkám a veřejnému zdraví, 
při usilování o nápravná opatření a při dodržení všech norem, limitů a opatření. Podmínkami 
funkčního využití ploch zajišťuje podmínky pro příznivé životní prostředí, hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost obyvatel. Od doby vydání UP Hamr na Jezeře, do vyhodnocení této 
zprávy, nebyly zjištěny či zaznamenány nové negativní vlivy na udržitelný rozvoj území.
Z analýzy uplatňování UP Hamr na Jezeře lze dovodit, že pro zajištění udržitelného rozvoje 
není třeba vyhotovit změnu UP Hamr na Jezeře. 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 
Z  územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Česká Lípa, jejichž 
aktualizace byla pořízena v roce 2012, vyplynuly požadavky na doplnění koordinačního 
výkresu v limitech využití území – o další území s archeologickými nálezy a o zákres 
radioreleové trasy na severním okraji správní území obce Hamr na Jezeře. Hodnoty území        
a záměry jsou řešením UP Hamr na Jezeře respektovány. Pro území řešené UP Hamr             
na Jezeře nebyly zjištěny další nové podstatné požadavky k řešení.

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem
Politika územního rozvoje ( PUR ): UP Hamr na Jezeře byl při jeho zpracování kladně 
vyhodnocen co do souladu s požadavky a prioritami PUR ČR 2006. Dle PUR 2008, 
navazující obsahově na PUR 2006, která byla schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 
20.7.2009, území řešené UP Hamr na Jezeře leží mimo „Rozvojové oblasti a rozvojové osy“, 
mimo „Specifické oblasti“. Do řešeného území nezasahují „Koridory a plochy dopravní 
infrastuktury“. Rozvojový záměr technické infrastruktury „Koridor republikového významu 
„E10“, zde spočívající ve zdvojení stávajícího el. vedení 400 kV a USES – nadregionální 
biokoridor K34B jsou UP Hamr na Jezeře respektovány.
UP Hamr na Jezeře svým řešením naplňuje obecné „Republikové priority územního plánování          
pro zajištění udržitelného rozvoje území“, uplatňované na území České republiky, mající 
vazbu na jím řešené území. Priority vyjádřené v PUR ČR 2008 jsou zohledněny v souladu 
s charakterem území Libereckého kraje a strukturou jeho osídlení v Krajských prioritách 
územního plánování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje; jejich naplňování UP Hamr 
na Jezeře je vyhodnoceno níže.

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZUR LK) byly vydány 21.12.2011, datum 
nabytí účinnosti 22.01.2012, tedy po vydání UP Hamr na Jezeře. Cíle a úkoly územního 
plánování a požadavky na udržitelný rozvoj pro územně plánovací činnosti obcí, kterou jsou 
stanovovány podmínky pro změny v konkrétním území obecně formulují PRIORITY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ URÚ. 
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PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ“. 
Lze konstatovat, že naplňování krajských priorit stanovených ZÚR LK pro územní plánování 
v oblasti zajištění příznivého životního prostředí, zajištění hospodářského rozvoje území         
a zajištění sociální soudržnosti obyvatel území je v UP Hamr na Jezeře naplňováno 
stanovenou urbanistickou koncepcí, ochranou kulturních a přírodních hodnot území, 
stanovením  podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití a to vzhledem k možnostem, 
potřebám a požadavkům na udržitelný rozvoj řešeného území.      

Priority k zajištění příznivého životního prostředí: 
P1 –  UP Hamr na Jezeře ochraňuje a rozvíjí hodnoty území vycházející z polohy obce 
v hodnotném přírodním a historicky osídleném území u Hamerského rybníka, v údolí řeky 
Ploučnice, ochraňuje přírodní hodnoty zaměřené na četnou zeleň podél Ploučnice, Hamerské 
strouhy a podél dalších vodotečí a v rozsáhlých lesních komplexech. Zvláštní ochrana je 
věnována evidovaným přírodním památkám Děvín, Ostrý a Schachtstein, Divadlo, Široký 
kámen, Rašeliniště Černého rybníka.
V rámci tvorby krajinného prostředí UP Hamr na Jezeře vymezil Územní systém ekologické 
stability, výsadbu krajinné zeleně v prostoru mezi budoucí vodní nádrží a novou místní 
komunikací („obchvat Hamru – silnice II/278), navrhl mokřady podél Hamerské strouhy          
a zalesnění ploch devastovaných těžbo uranu.
Řešené území není začleněno do Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti. 
P2  - Území řešené UP Hamr na Jezeře leží v CHOPAV Severočeská křída, využití řešeného 
území je limitováno podmínkami plynoucími Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Zdroje pitné 
vody jsou ochráněny vyhlášenými ochrannými pásmy, jsou zaznamenány v koordinačním 
výkrese územního plánu. Pro likvidaci dešťových vod jsou vhodná území pro vsakování 
dešťových vod z povrchových a drenážních odvodňovacích zařízení. Na řešeném území jsou 
evidovány významné vodní toky a toky mající místní význam, vodní nádrže a Hamerský 
rybník. UP Hamr na Jezeře navrhuje další vodní nádrž a rybníky.
Na území obce Hamr na Jezeře jsou evidována ložiska radioaktivních nerostů, jejichž ochrana 
a využití je řízena Českým báňským úřadem, je zabezpečována právními předpisy. Chráněná 
ložisková území a dobývací prostory jsou zaznamenány v koordinačním výkrese územního 
plánu. UP Hamr na Jezeře vymezil plochu změny využití „přírodní léčivý zdroj Peloidu“.
P3 – Na území obce Hamr na Jezeře se projevují zvýšené požadavky na změny v území, zde 
se jedná zejména o plochy dotčené těžbou uranové rudy, s čímž souvisí odstraňování 
ekologických zátěží. UP Hamr na Jezeře navrhuje změny v území v souladu s předloženými 
rekultivačními plány, zejména se jedná o plochy devastované těžbou určené k zalesnění. 
Stavební sutě jsou využívány zejména jako sanační materiál. Likvidace „divokých“ skládek     
ukládání odpadů je třeba řešit v souladu s zákonem o odpadech a k tomu příslušnými 
prováděcími vyhláškami.
UP Hamr na Jezeře pro zlepšení čistoty ovzduší navrhuje, pro možnost postupného vyloučení 
nekvalitních pevných paliv ze spalovacích procesů, plynofikaci části obce Hamr na Jezeře. 
Pro zlepšení dopravní situace v obci UP Hamr na Jezeře navrhuje přeložku silnice II/278, tak 
aby doprava nezatěžovala nejhustěji zastavěné území obce. 
Řešení znečišťování ovzduší způsobené dálkovými přenosy je nad rámec možností UP Hamr 
na Jezeře, musí být řešeno v rámci opatření zdrojů.
P4 - Koncepce uspořádání krajiny v UP Hamr na Jezeře vychází ze základních přírodních       
a krajinných hodnot, které jsou vytvářeny vymezeným systémem USES a hodnocením krajiny 
a jsou v rámci koncepce územního plánu dotvářeny a posilovány vymezením prvků zeleně. 
Rozvoj území respektuje ochranu zemědělské půdy. V rámci její ochrany proti vodní erozi 
navrhuje v rámci pozemkových úprav doplnění krajinné zeleně podél polních cest, na mezích, 
ve stržích, výsadbou zatravněných, křovinných nebo zalesněných pásů ve formě vsakovacích 
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a sedimentačních pásů. Pro ochranu krajiny a zachování krajinného rázu, je nezbytné 
soustavné provádění údržby a obhospodařování zemědělských ploch.
P5 - Z hlediska ochrany životního prostředí území obce Hamr na Jezeře je součástí 
harmonické krajiny – koncepce UP Hamr na Jezeře vytváří podmínky pro upevnění 
rovnováhy mezi přírodními a civilizačními faktory v území. Vytváří podmínky pro zachování 
kvalitní dochované urbanistické struktury, která je v řešeném území součástí celkového 
charakteru kulturní krajiny.
P6  - Na území obce Hamr na Jezeře jsou stanovena záplavová území vč. aktivní zóny, 
nacházejí se zde poddolovaná území a sesuvná území – jsou zakreslena v koordinačním 
výkrese územního plánu. Pokud do záplavového území výjimečně zasahují částí rozvojové 
plochy, je podmínkou na nich nerealizovat výstavbu. Ochrana zemědělské půdy dtto priorita 
P4. Není třeba z tohoto pohledu navrhovat v UP Hamr na Jezeře další opatření pro ochranu 
území.

Priority  zajištění hospodářského rozvoje území-
P8: dtto dále P26
P9 – dtto P2 
P12 – Řešeným územím prochází četné značné turistické stezky a cyklostezky které UP Hamr 
na Jezeře doplňuje o další; jsou zakresleny v grafické části územního plánu. Cyklotrasy 
sledují multifunkční koridor „D39“ vymezený v ZUP LK. Navržený rozvoj vychází 
z respektování a ochrany hodnot řešeného území, kterými jsou charakteristické znaky území, 
dané přírodními podmínkami a historickým vývojem.
P14 Část obce Hamr na Jezeře má odváděny odpadní vody na ČOV ve Stráži p. R. UP Hamr 
na Jezeře předložil koncepční řešení odkanalizování částí obce Útěchovice a části Břevniště.
P15 –Koncepce UP Hamr na Jezeře vychází z předpokladu, kdy hlavní energií je elektrická 
energie (pro rozvojové plochy navrhuje nové trafostanice), hnědé uhlí, a z obnovitelných 
druhů odpadové dřevo. Navrhuje plynofikaci části obce Hamr na Jezeře ve vazbě na sousední 
obec Stráž pod Ralskem, vývoj zde bude záviset na mnoha faktorech. 
P19 – Z hlediska dostupnosti služeb spojů a telekomunikací nejsou ve vztahu k potřebám 
obce Hamr na Jezeře uplatněny nové požadavky. 

Priority  zajištění sociální soudržnosti obyvatel území 
P20 -  V UP Hamr na Jezeře rozvoj řešeného území vycházel z respektování a ochrany jeho 
hodnot, kterými jsou charakteristické znaky území, dané přírodními podmínkami                     
a historickým vývojem, při zapracování požadavků obce a s přihlédnutím k předpokládaným 
trendům vývoje. Vytvořil podmínky pro obnovu původního rekreačního významu obce Hamr 
na Jezeře, doplněného funkcí venkovského bydlení v přidružených sídlech Břevniště                
a Útěchovice.
UP Hamr na Jezeře stabilizuje uspořádání funkčních ploch v řešeném území vzhledem 
k předešlému vývoji, v návaznosti na zastavěné území vytváří ucelené rozvojové urbánní 
zóny, s dostatečným zastoupením ploch veřejných prostranství a ploch nezastavitelných 
s funkcí sídelní zeleně, která má v rámci obce značný význam. Navrhuje dobudování potřebné 
veřejné infrastruktury. Zamezuje vzniku izolovaných zastavitelných ploch ve volné krajině. 
Při stanovování funkčního využití území a zastavitelných ploch byla zvážena jak ochrana 
přírody a krajiny, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. Byla nalezena vyvážená 
řešení ve spolupráci s místní samosprávou.
P 25 - Návrhem ploch a stanovením podmínek  jejich využití UP Hamr na Jezeře stanovil 
podmínky pro ochranu nezastavěného území, nerušený vývoj venkovského prostoru                
a přírodního potenciálu na celém jim řešeném území.
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P26 - Území obce Hamr na Jezeře leží 
V trase rozvojové osy IV. řádu - nadmístního významu  „ROS 10“  Dubá – Doksy – Mimoň – 
Jablonné v Podještědí/Stráž pod Ralskem – Český Dub – Hodkovice nad Mohelkou, kde  
ZUR LK stanovila konkrétní úkoly pro územní plánování, které UP Hamr na Jezeře úměrně 
velikosti sídla a územním možnostem řeší. Vytváří územní podmínky pro odstranění 
ekologických zátěží a využití brownfields (zejména v území bývalého VVP Ralsko – 
vybavenost po těžbě uranu). Vytváří územní podmínky pro optimální využití přírodního 
potenciálu území pro cestovní ruch.
Na území specifické oblasti nadmístního významu SOB3 – „Mimoňsko“, kde ZUR LK 
stanovila konkrétní úkoly pro územní plánování, které UP Hamr na Jezeře úměrně velikosti 
sídla a územním možnostem řeší. UP Hamr na Jezeře vytváří předpoklady pro revitalizaci 
ploch dotčených ekologickou zátěží po těžbě a zpracování uranu a pro jejich nové využití. 
Navrhuje nové využití areálu živočišné výroby v Břevništi. Regulačními nástroji územního 
plánování zajišťuje koncepční a koordinovaný rozvoj obce v sídelní struktuře, nepřipouští 
spontánní přístupy k urbanizaci území, chrání přírodní a kulturní hodnoty území před 
nevratnými urbanizačními zásahy. Návrhem poměrně velkého množství ploch pro bydlení       
a občanskou vybavenost, využívajících přednostně stávající proluky, a další umisťované 
podél nepravidelně uspořádaného obvodu obce, byla snaha arondovat a zkompaktnit 
urbanistický půdorys obce do jednoho komplexně uceleného útvaru. Jsou vytvořeny 
podmínky pro bytovou výstavbu formou rodinných domů, v kontextu stávající struktury 
osídlení. Územní rozvoj zaměřuje na rozvoj příležitostí, které zde poskytuje cestovní ruch 
s upřednostněním forem šetrných k životnímu prostředí, vytváří předpoklady pro obnovení 
původního letoviska Hamr na Jezeře, v rámci rekreačních areálů a objektů umožňuje 
rekreační bydlení. Navazujícím systémem pěších a cyklistických tras rozvíjí multifunkční 
koridor Ploučnice. 
Územní plán Hamr na Jezeře vytvořil územní podmínky k realizaci protipovodňové ochrany    
a navrhl způsob ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi k řešení v rámci pozemkových 
úprav. 

P27 – UP Hamr na Jezeře respektuje historické, urbanistické i přírodní a krajinné hodnoty 
utvářené dlouhodobým vývojem. Z urbanistického hlediska chrání v nejvyšší možné míře 
kulturní hodnoty historického vývoje území. Ochrana kulturně historických hodnot není v UP 
Hamr na Jezeře navrženou koncepcí dotčena. Návrhem ploch s rozdílným způsobem využití   
a stanovením podmínek jejich využití vytvořil UP Hamr na Jezeře předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel v řešeném území, 
vytvořil předpoklady pro zachování rázu jedinečné urbanistické struktury řešeného území, 
struktury osídlení a jedinečnost krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie          
a tradice. 
P28 – UP Hamr na Jezeře vytváří podmínky pro obnovu původního rekreačního významu 
obce, vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro odpovídající formy 
cestovního ruchu při zachování přírodních a kulturních hodnot území. Po obvodu 
Hamerského rybníka doplňuje plochy pro občanskou vybavenost zaměřenou na cestovní ruch 
s možností realizace stravovacích a ubytovacích kapacit, vymezuje plochy pro záchytná 
parkoviště, rozšiřuje plochy pro sport, na západním okraji Břevniště zemědělský areál je 
navržen k přestavbě na agroturistickou farmu, doplňuje systém cyklotras.......
P29 – dtto priorita P6.
P30 – Další vytváření územních podmínek pro rozvoj vzdělanosti obyvatelstva a rozmanité 
struktury hospodářské základny území je nad rámec možností UP Hamr na Jezeře. Obec 
Hamr na Jezeře má a i do budoucna bude mít vazby na okolní města. 
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P31 –Rozvoj velikosti obce zde záleží zejména na realizaci rodinné bytové výstavby, která 
může podmínit příliv nového obyvatelstva zejména z řad perspektivní mladé generace. S tím 
souvisí i potřeba vytvoření měnících se podmínek. UP Hamr na Jezeře vytváří předpoklady 
nabídkou dostatečného počtu ploch pro jednotlivé funkce, není třeba hledat nová řešení.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU VČ. PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABULITY 
o dopravní infrastruktura, požadavek na vymezení multifunkčního turistického koridoru     

„D 39“ koridor Ploučnice-Děčín-Benešov-nad Ploučnicí-Česká Lípa-Mimoň-Stráž pod 
Ralskem-Osečná

UP Hamr na Jezeře navazujícím systémem pěších a cyklistických tras rozvíjí multifunkční 
koridor Ploučnice, 
o technická infrastruktura, požadavek na vytvoření územních podmínek pro zajištění 

spolehlivosti systému zásobování elektrickou energií dle  očekávaných potřeb - koridor 
nadmístního významu „PUR 03“ zdvojení stávajícího vedení VVN 400kV –úsek TR 
Babylon – TR Bezděčín (zpřesnění koridoru u PUR ČR 2008)

V UP Hamr na Jezeře je dostatečně vymezen koridor stávajícího vedení 400kV s ochranným 
pásmem,
o koncepce rozvoje územního systému ekologické stability - požadavek na vytvoření 

územních podmínek pro zabezpečení a funkci skladebných prvků USES (či jejich částí),. 
požadavky nadmístního významu na UPD obcí – pro plochy a koridory K 34B, RC1258, 
RC1259, RK 663.

V UP Hamr na Jezeře jsou zohledněny požadavky nadmístního významu vymezené v ZUR 
LK. Ŕešené území je napojeno na regionální USES prostřednictvím regionálního biocentra   
28 – RBC 1258, zasahujícího do jihozápadního okraje řešeného území, a dále prostřednictvím 
nadregionálního biokoridoru K 34B, který vychází z RBC 1258 a vede podél jižních, 
východních (přes regionální biocentrum 29-RBC 1259) a severních hranic řešeného území. 
V jižní části k.ú. Hamr na Jezeře se z jihovýchodu napojuje na NRBK K 34B regionální 
biokoridor RK 663,
zde obecně formulované cíle, úkoly územního plánování, a požadavky na udržitelný rozvoj 
území řešeného UP Hamr na Jezeře jsou zodpovězeny výše u uvedeného vyhodnocení 
krajských priorit. 

ZÁSADY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍCH, PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH 
HODNOT
Plnění úkolů, vyplývajících pro územní plánování ze zásad koncepce ochrany přírodních           
a kulturních hodnot, v UP Hamr na Jezeře vyplývá z výše uvedeného vyhodnocení priorit 
územního plánování Libereckého kraje pro zajišťování udržitelného rozvoje území.  
Úkoly pro územní plánování ze zásad koncepce ochrany civilizačních hodnot související         
s navrženou strukturou osídlení, rozdělením obcí do hierarchických kategorií (obec Hamr        
na Jezeře sídlo „ostatní“ neplnící funkci nesporných center osídlení, považovaných              
za území s významným vlivem ostatních uživatelů území jež má výrazný dopad na skutečné 
zatížení území), úkoly plynoucí z koncepce územního uspořádání - typologie venkovských 
prostorů (podporování přiměřeného rozvoje veřejné infrastruktury, vyloučení vzniku nových 
sídelních útvarů ve volné krajině, stabilizování a rozvíjení USES, respektování a chránění 
zvláště chráněných území přírody), úkoly související s vytvářením územních podmínek        
pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace v oblasti Máchův kraj - podoblast Ralsko a další úkoly 
související s respektováním urbanistických a architektonických hodnot, přípravou územních 
podmínek pro rozvoj ekonomických aktivit a zlepšování podmínek pro rozvoj občanského 
vybavení jsou v UP Hamr na Jezeře zohledněny - podrobněji je rozvedeno u výše uvedeného 
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plnění priorit územního plánování Libereckého kraje pro zajišťování udržitelného rozvoje 
území.  

VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY: 
UP Hamr na Jezeře stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití 
vytvořil podmínky pro ochranu krajinného rázu. Vytvořil územní podmínky pro zemědělské   
a lesnické hospodaření, pro údržbu půdního fondu a krajiny. Dále výše uvedené „priority“.
Ze v ZUR LK uvedených specifických kriterií a podmínek, pro plánování změn v území           
a rozhodování o nich, nevyplývá požadavek na změnu UP Hamr na Jezeře (obec Hamr           
na Jezeře spadá do oblasti krajinného rázu „OKR Ralsko“).

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB                  
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU
PUR 2008 : koridor PUR03 (el.vedení VVN 400 kV), USES K34B  - dtto ZUR LK
ZUR LK na území řešeném UP Hamr na Jezeře vymezil koridory nadmístního významu
o VPS pro dopravní infrastrukturu – -„D39, Propojení turistických oblastí – „Multifunkční 

turistický koridor Ploučnice, Děčín - Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa – Mimoň - 
Stráž pod Ralskem - Osečná“

UP Hamr na Jezeře na území obce Hamr na Jezeře navazujícím systémem pěších                     
a cyklistických tras rozvíjí multifunkční koridor Ploučnice, není třeba v UP vymezovat VPS 
o VPS pro technickou infrastrukturu – energetika PUR 03, „zdvojení stávajícího vedení 

VVN 400 kV, úsek TR Babylon – TR Bezděčín“,  (dtto PUR 2008)
na území obce Hamr na Jezeře se jedná o využití stávajícího koridoru vedení VVN 400 kV, 
včetně jeho ochranného pásma, grafická část UP Hamr na Jezeře jeho trasu zobrazuje - 
ochraňuje
o VPO pro územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor K34B „ 

Dubnice-Hamr na Jezeře-Hrádek nad Nisou....“, regionální biocentra RC 1258- Jelení 
vrchy a RC 1259-Chrastenský vrch, regionální biokoridor RK 663-Cetenov/Hamr         
na Jezeře/Hlavice/Ralsko. 

UP Hamr na Jezeře uvedené prvky USES zapojuje do navrženého systému ekologické 
stability, jsou jeho těžištěm, na území obce Hamr na Jezeře nejsou vymezeny nové prvky 
USES k založení. 

Požadavky nadmístního významu na řešení v územně plánovací dokumentaci 
stanovené ZÚR LK pro území obce Hamr na Jezeře jsou v ÚP Hamr na Jezeře v zásadním 
naplněny, není potřeba změny územního plánu.  

D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona
Prokázání nemožnosti využití již vymezených zastavitelných ploch se v toto zprávě nepoužije
Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch nevznikla. 

E: Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny
Současně se zprávou o uplatňování UP Hamr na Jezeře se nepořizuje jeho změna.  
V rámci první změny UP Hamr na Jezeře, která bude následovat v příštím období, je třeba :
o vypustit požadavky na uplatnění předkupního práva dle seznamu uvedeného                  

ve vydaném UP Hamr na Jezeře, nebyly vneseny do katastru nemovitosti, obec             
od tohoto záměru upustila, 

o stanovit nové lhůty pro pořízení urbanistických studií (vzhledem k tomu, že potřeba není 
aktuální, není nutné řešit současně s vydáním této zprávy,) 

o aktualizovat vymezení hranice zastavěného území,
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o  upravit text „Podmínek pro využití ploch s rozdílným využití“, v části podmínek 
prostorového uspořádání, u „plochy bydlení“ a u plochy „individuální rekreace“, 
týkajících se uvedeného sklonu střech (v územním plánu nemohou podmínky svou 
podrobností nahrazovat řešení regulačního plánu; vzhledem k tomu, že pro tyto plochy 
není a nebude pořizován regulační plán, bude zde vhodnost navrhované zástavby             
z urbanistického hlediska a začlenění staveb do území posuzováno stavebním úřadem       
v rámci územního řízení o umístění staveb),

o koordinační výkres uvést do souladu s aktualizovanými limity v UAP ORP Česká Lípa 
2012 (zákres radioreleové trasy, doplnění území s archeologickými nálezy.....)

Nejsou zjištěny další problémy k řešení v UP Hamr na Jezeře, které by vyžadovaly jeho 
změnu. 

F) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu                   
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv              
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Součástí této zprávy nejsou „Pokyny pro zpracování návrhu změny UP Hamr na Jezeře“, 
změna UP Hamr na Jezeře není v současné době pořizována.

G) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno
Součástí této zprávy nejsou „Pokyny pro zpracování návrhu změny UP Hamr na Jezeře“. 

H) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností pod písmeny a-d)   
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu
Pořízení nového územního plánu Hamr na Jezeře, současně s touto zprávou, není požadováno.

I).Požadavky na eliminaci, minimalizaci, kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny
Nebylo zjištěno

J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
Z platného UP Hamr na Jezeře nevyplývají požadavky na aktualizaci ZUR LK - návrh se 
nepodává.

K) Závěr. 
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Hamr na Jezeře v uplynulém období bude             
ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením k projednání                         
v Zastupitelstvu obce Hamr na Jezeře projednán přiměřeně v souladu s ust. § 47 odst. 1 až 4 
stavebního zákona. 
Návrh zprávy bude doplněn a upraven na základě projednání a v upraveném znění se předloží 
Zastupitelstvu obce Hamr na Jezeře k projednání dle § 6 odst. 5 písm. e) ve spojení s § 55 
odst. 1 stavebního zákona.
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