
 
 

Pravidla postupu  při prodeji pozemků  
v lokalitě Klafar II – B1 

 
 
 
 V souladu s postupem přípravy a výstavby infrastruktury na pozemcích ve vlastnictví 
města  se dá v  I. pololetí roku 2009  předpokládat prodej 13 pozemků na výstavbu rodinných 
domků v lokalitě Klafar II, které jsou určeny pro výstavbu samostatných rodinných domků. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o prodej většího množství pozemků vlastněných 
městem v dané lokalitě, bude při postupu prodeje pozemků postupováno dle pravidel, 
schválených zastupitelstvem města. Jejich cílem je průhledný prodej pozemků a zajištění 
stejných podmínek  pro každou osobu, tak aby se zamezilo možným pochybnostem o 
dodržení rovných podmínek pro všechny zájemce o odprodej předmětných pozemků. 
   

Kupní smlouva bude se zájemci uzavřena po právní moci stavebního povolení na 
stavbu RD, souhlasu s provedením ohlášené stavby, veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu 
vydaného autorizovaným inspektorem (dále jen povolení) na stavbu RD. Titulem k oprávnění 
užívání pozemku a výstavby RD bude smlouva o budoucí kupní smlouvě.  Nejpozději do 36 
měsíců ode dne povolení bude uzavřena kupní smlouva. Dokončení výstavby, tj. oznámení 
záměru započít s užíváním dokončené stavby bude podmíněno tím, že vlastník RD bude již 
také vlastníkem pozemků.  

 
V kupní smlouvě budou mimo jiné uvedena i následující ustanovení: 

Budoucí kupující uhradili na účet budoucího prodávajícího částku ve výši 50.000,-- Kč jako 
zálohu na kupní cenu pozemku. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že budoucí kupující 
poruší smluvně převzatou povinnost, tj. uzavřít v souladu s touto Smlouvou o uzavření 
budoucí kupní smlouvy kupní smlouvu do podání oznámení záměru započít s užíváním, 
stavby do 31.12.2012 nevzniká budoucímu prodávajícímu zálohu budoucím kupujícím vrátit. 
V případě, že doba výstavby (tj.podání oznámení záměru započít s užíváním stavby) RD 
přesáhne termín 31.12.2012 v důsledku zavinění stavebníka (tj. kupujících), sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 10.000,--Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto 
prodlení s výstavbou. Za prokazatelné zavinění se nepovažuje zavinění způsobené vyšší mocí 
a havárií. Za zavinění stavebníka se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro 
výstavbu RD a dále i převod pozemku, který je předmětem této smlouvy jakož i případné 
rozestavěné stavby RD na tomto pozemku postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena 
vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem 
na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Kupující se zavazují v případě, že na prodávaném pozemku nepostaví RD do 31.12.2012, do 
30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího uzavřít kupní smlouvu 
s prodávajícím na pozemek, uvedený v čl. I. této smlouvy za stejnou kupní cenu, jaká je 
stanovena v této kupní smlouvě s tím, že nese ze svého veškeré náklady spojené se zpětným 
prodejem. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 
 



 
Postup a zásady při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II 

 
1. Stanovení kupní ceny a podmínek uzavření kupní smlouvy 
 

a) ke dni ukončení záměru na nabytí stavebních pozemků složí zájemce o stavební 
pozemek na účet města „jistinu“ ve výši 50 000,-- Kč, která bude při uzavření kupní 
smlouvy odečtena z celkové výše kupní ceny  

b) kupní cena ve výši 1.000,-- Kč/m2  bude uhrazena na účet města do 30ti dnů ode dne 
podpisu kupní smlouvy  – od kupní ceny bude odečtena „jistina“, která již byla 
zájemcem složena        

c) v případě, že nabyvatel postaví stavbu tak, že započetí s užíváním dokončené stavby 
nepřekročí 36 měsíců ode dne právní moci povolení této stavby, město vrátí  na 
základě žádosti nabyvatele část kupní ceny ve výši 200,-- Kč/m2 na účet  nabyvatele a 
to do 30ti dnů ode dne doručení žádosti a předložení oznámení záměru započít 
s užíváním stavby 

d) kupní smlouva, předmětem které bude prodej pozemku pro stavbu bude uzavřena 
nejdříve po právní moci povolení této stavby, popřípadě od převzetí souhlasu 
s provedením ohlášené stavby anebo uzavřené veřejnoprávní smlouvy či vydání 
certifikátu autorizovaným inspektorem,  nejpozději však do 36 měsíců od povolení 
stavby,  

e) povolení stavby bude vydáno nejpozději do 9 měsíců ode dne schválení prodeje 
pozemku v zastupitelstvu města a započetí s užíváním dokončené stavby bude 
nejpozději do 36 měsíců ode dne povolení stavby  

f) usnesení zastupitelstva města pozbude platnosti v případě, že povolení stavby  nebude 
předloženo městu nejpozději do 9 měsíců ode dne schválení prodeje pozemku v ZM  

g) v případě, že doba výstavby (tj.podání oznámení záměru započít s užíváním stavby) 
RD přesáhne termín 31.12.2012 v důsledku zavinění stavebníka (tj. kupujících), 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,--Kč měsíčně za každý celý kalendářní 
měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou. Za prokazatelné zavinění se nepovažuje 
zavinění způsobené vyšší mocí a havárií. Za zavinění stavebníka se považuje i 
nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu RD a dále i převod pozemku, 
který je předmětem této smlouvy jakož i případné rozestavěné stavby RD na tomto 
pozemku postavené 

h) v případě, že budoucí nabyvatel poruší smluvně převzatou povinnost, tj. uzavřít kupní 
smlouvu nejpozději  do zahájení řízení o vydání souhlasu s užívání stavby (tj. podání 
oznámení záměru započít s užíváním stavby), nejpozději však do 31.12.2012, 
nevzniká budoucímu prodávajícímu povinnost složenou částku ve výši 50.000,-- Kč 
vrátit  

i) nabyvatelé se zavazují v případě, že na prodávaném pozemku nepostaví RD do 
31.12.2012, do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy města uzavřít kupní 
smlouvu, předmětem které bude prodej tohoto pozemku do vlastnictví města, za 
stejnou kupní cenu, za kterou město pozemek prodalo nabyvatelům s tím, že 
nabyvatelé  nesou ze svého veškeré náklady spojené se zpětným prodejem 

j) v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro město a to do doby započetí 
s užíváním dokončené stavby. ZM zmocní  starostu města k uzavření smlouvy o 
zrušení předkupního práva k pozemku zastaveného rozestavěnou stavbou  v případě, 
že nabyvatel použije tento pozemek a rozestavěnou stavbu jako zástavu v případě, že 
bude financovat stavbu z prostředků peněžních ústavů (stavební spoření, úvěr a pod.). 

 



 
 
2. Postup při vyhlášení záměru na odprodej pozemků  a přihlašování 

zájemců o koupi pozemků bývalým vlastníků pozemků v této lokalitě 
(závazky z kupních smluv) 

 
Při uzavírání Kupních smluv, předmětem kterých byl převod pozemků v lokalitě 

Klafar II byl v některých kupních smlouvách ze strany prodávajících (bývalých vlastníků) 
zakotven závazek, že město jako nabyvatel pozemků před realizací převodů jednotlivých 
pozemků, určených pro výstavbu rodinných domků, do vlastnictví osob, v lokalitě „Klafar II“ 
pozve prodávající a nabídne jim možnost odkoupení pozemku pro výstavbu RD za kupní 
cenu, stanovenou a schválenou zastupitelstvem Města Žďáru nad Sázavou a za podmínek pro 
výstavbu RD, které budou zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou pro výstavbu rodinných 
domků v uvedené lokalitě schváleny. Případný zájem o koupi   stavebního pozemku ze strany 
prodávajících za výše uvedených podmínek bude předložen ke schválení zastupitelstvu Města 
Žďáru nad Sázavou. 

 
a) svolání bývalých vlastníků pozemků v této lokalitě, kteří mají v kupní smlouvě 

upraven závazek přednostní nabídky pozemků (dále jen bývalý vlastník) – zjištění 
zájmu o odprodej pozemků 

b) svolání těch bývalých vlastníků, kteří projevili zájem o odprodej pozemků. Výběr   
pozemků bývalými vlastníky 

c) na prodej vybraného pozemku bude vyhlášen záměr, na který se bývalí vlastníci 
přihlásí a složí „jistinu“ 50.000,--Kč a následně  bude předložen návrh na odprodej 
tohoto pozemku se stanovením podmínek dle bodu 1. a 3. zastupitelstvu města.  

 
 
3. Postup při vyhlášení záměru na odprodej pozemků a přihlašování 

zájemců o koupi  pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II 
 

a) vyhlášení záměru na odprodej pozemků (kromě pozemků vybraných bývalými 
vlastníky pozemků dle bodu 2.) za těchto podmínek:  
- záměr bude vyhlášen po dobu dvou měsíců  
- jedna fyzická nebo právnická osoba  může podat přihlášku pouze na jeden  pozemek  

b) v případě, že se do stanoveného termínu na odprodej pozemků přihlásí na jeden 
pozemek jeden zájemce, bude zastupitelstvu města předložen návrh na odprodej 
pozemku tomuto zájemci za kupní cenu a podmínek stanovených v bodě 1. 

c) v případě, že se do stanoveného termínu na odprodej pozemků přihlásí na jeden 
pozemek více zájemců bude stanoven následující postup: 

- budou svolání všichni zájemci o odprodej pozemků, kteří se 
přihlásili s ostatními zájemci na jeden pozemek označený 
shodným číslem 

- o nabyvateli pozemku rozhodne výše ceny za jeho metr 
čtvereční nabídnutá ve výběrovém řízení 

- výběrového řízení na  pozemek se mohou účastnit pouze 
zájemci, kteří se přihlásili do stanoveného termínu na vyhlášený 
záměr na prodej téhož pozemku a složili ke dni ukončení záměru  
výběrového řízení „jistotu“ ve výši 50 000,-- Kč, která bude 
v případě uzavření kupní smlouvy, předmětem které bude prodej  



pozemku, odečtena z  celkové výše kupní ceny, v případě 
nezískání pozemku bude vrácena zájemci nejpozději do 20 dnů 
ode dne ukončení výběrového řízení na účet zájemce. Ve 
výběrovém řízení bude zvyšována kupní cena vždy o 50,-- Kč   

- v případě, že po ukončení záměru na odprodej pozemků 
zůstanou  pozemky, o které do stanoveného termínu nikdo 
neprojevil zájem proběhne výběrové řízení, kterého se mohou 
zúčastnit neúspěšní zájemci  výběrových řízení předchozích. 

- zastupitelstvu města bude předložen návrh na odprodej pozemku 
tomu zájemci, který nabídl nejvyšší kupní cenu za metr čtvereční 
přičemž podmínky stanovené v bodě 1. (kromě výše kupní ceny) 
se vztahují i na tohoto zájemce 

- v případě, že vybraný zájemce od svého záměru koupit pozemek 
odstoupí v době od schválení zastupitelstva města prodeje 
pozemku tomuto zájemci do pozbytí platnosti tohoto usnesení 
nevzniká budoucímu prodávajícímu zálohu budoucím kupujícím 
vrátit. 

 
Součástí  těchto pravidel jsou Regulativy pro rodinné a bytové domy v lokalitě Klafar II – B1, 
které jsou závazné pro stavebníky. 
 
Schváleno zastupitelstvem města na zasedání dne 18.12.2008 




