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Obsah majetkoprávních jednání RM pro ZM č.429/2015/OP dne 16.11.2015: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
Čochtanklub, 
pobočný spolek 
SPMS, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR1 

část 6386/4 a část 6384 
–nově dle GP  
6386/6 – ost.pl.-49 m2 a 
6386/8 – ost.pl.-64 m2 
 

Rozšíření stávající budovy pro klubové 
účely – práce s mládeží, klubovna, 
posilovna, technické zázemí  
 

b) Prodej pozemku 
- schválení 

F. O., ZR k.ú. Zámek ZR 
lok. u Pilské nádrže 

část  818/4 – nově dle 
GP 818/20 - orná p. 
-  1000 m2 

Založení biozahrady a včelaření 

c) 
 

Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Manželé F., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Uhlířská, ZR 3 
lok. Klafar 

p.č. 7973/6 – orná p. 
- 1040 m2 

Výstavba bezbariérového rodinného 
domu 

d) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. J. M., Praha 
(Veselíčko) 

k.ú. Veselíčko u ZR část 1582/1 – ost.pl. 
- 31 m2 

Zajištění bezpečného vjezdu, práci na 
údržbě budovy č.p. 24 a občasnou 
možnost složení a naložení nákladu 

e) 
 

Bezúplatný převod 
parkoviště 
- schválení smlouvy 
 
2.Převod parkoviště 
- prodej – schválení 
smlouvy 

1.M. B., L.S.,  
E. S., Velké Meziříčí 
M. M., L. M.,Nížkov 
 
2. OK Market plus 
s.r.o., ZR 

k.ú. Město ZR 
nám. Republiky, ZR 1 
(za obchodními domy) 

1. část 3788 – ost.pl.  
70 m2   
 
2. část 3788 a část 3795 
– nově dle GP  
3795/2 – ost.pl.-288 m2 

Převod vybudovaných parkovišť  za 
obchodními domy po ukončení smluv o 
nájmu na dobu určitou 

f) Bezúplatný převod 
pozemků  
- schválení smlouvy 

ČR – ÚZSVM Praha, 
územ.prac. Brno, 
Odbor odlouč.prac. 
Žďár n.S. 

k.ú. Město ZR  
ul. Brněnská, ZR 1 

5509/1 – ost.pl.-94 m2 
5822/3 – ost.pl.-187 m2 

Majetkoprávní vypořádání  po výstavbě 
kruhové křižovatky u Enpeky 

g) 
 

Nabytí pozemku jehož 
součástí je stavba a 
pozemků 
- vyhlášení záměru 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Kraj Vysočina, 
Jihlava 

k.ú. Město ZR 
ul. Komenského, ZR 3 

1217, zast.pl. – 2437 m2 
vč. objektu s č.p. 762 
1219, ost.pl., sportoviště 
– 4045 m2 
1220/10, ost.pl. – 25 m2 
 

Nabídka nepotřebných nemovitostí – 
stavba občanské vybavenosti - původní 
využití ke své činnosti SPŠ a VOŠ Žďár 
n.S. 

h) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 

M. Č., Litava k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 

garáž na pozemku 6369 Garáž Prefa v lok. Druhák – nevyužití 
nabídky předkupního práva 



i) 
 

Prodloužení termínu 
k dokončení stavby dle 
podmínek Kupní sml.  
- schválení 

Polabská stavební 
CZ, s.r.o., Oseček 87 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 

p.č. 9513/10 – orná 
půda – 6240 m2 

Dokončení rozestavěné stavby na 
pozemku za podmínek shodných s 
podmínkami bývalého prodeje Kuchyně 
Spektrum 

j) 
 

Prodej pozemku  
- schválení Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o 
uzavření budoucí 
kupní smlouvy 

Ing. M.Ž., Brno k.ú. Město ZR 
Doležalovo nám., ZR 1 

část p.č. 326 – ost.pl. 
- 8 m2 

Umístění kioskové trafostanice u č.p. 72 
(bývalá 1. ZŠ) – omítka bude v barvě 
fasády budovy 

 



a) - ČOCHTANKLUB – potápěči, pobočný spolek SPMS se sídlem Nerudova 2112/12, ZR 
4, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 
6386/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Strojírenská, ZR 1 - za účelem rozšíření stávající budovy na p. č. 6385, která slouží pro 
klubové účely převážně týkající se práce s mládeží – klubovna, posilovna, technické 
zázemí. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Z hlediska odboru KS bez připomínek. 
 
- Rada města dne 23. 3.2015 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6386/4 – ost. pl., jiná 
plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. 
Strojírenská, ZR 1 - za účelem rozšíření stávající budovy ČOCHTANKLUBU – potápěči, 
pobočný spolek SPMS se sídlem Strojírenská 2280, ZR 1, postavené na p. č. 6385, která 
slouží pro klubové účely převážně týkající se práce s mládeží – klubovna, posilovna, 
technické zázemí s tím, že přesná výměra prodávané části pozemku bude určena po 
zaměření oddělovacím GP. 

 
- Záměr č. Z-21/2015-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 24.3. do 
22.4.2015. 

 
- Dle zhotoveného návrhu GP č. 3876-11/2015 pro oddělení pozemku byl z původního 
pozemku p. č. 6384 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělen díl „a“ ve výměře 11 
m2 a z p. č. 6386/4 – ostatní plocha, jiná plocha, byl oddělen díl „b“ ve výměře 38 m2 a 
oba byly nově sloučeny do pozemku p. č. 6386/6 – ostatní plocha, jiná plocha, v celkové 
výměře 49 m2, který bude předmětem převodu – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
města. 
- Rada města dne 29. 6. 2015 po projednání schválila doplnění – rozšíření výměry 
vyhlášeného záměru č. Z-21/2015-OP - schváleného v RM dne 23. 3. 2015 
Doplnění se schvaluje tak, že dle zhotoveného návrhu GP č. 3876-11/2015 pro oddělení 
pozemku je z původního pozemku p. č. 6384 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělen díl „a“ ve výměře 11 m2 a z p. č. 6386/4 – ostatní plocha, jiná plocha, je oddělen 
díl „b“ ve výměře 38 m2 a oba jsou nově sloučeny do pozemku p. č. 6386/6 – ostatní 
plocha, jiná plocha, v celkové výměře 49 m2, který bude předmětem převodu – vše v k. ú. 
Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsáno v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou. 
 
- Doplnění záměru na rozšíření pozemku bylo zveřejněno na úřední desce města v době 
od 30. 6. do 30. 7. 2015. 
 
- Poté bylo objednáno zpracování znaleckého posudku na ocenění prodávaného 
pozemku. Dle ZP č. 1201/29/2015 ze dne 13. 7. 2015 vypracovaného Ing. Irmou 
Poděbradskou, ZR 2, byl pozemek p. č. 6386/6 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 
49 m2 v k. ú. Město Žďár oceněn částkou po zaokr. ve výši 23.820,-- Kč, tj. cena zjištěná 
486,20 Kč/m2 a cena obvyklá byla stanovena částkou ve výši 49.000,-- Kč, tj. 1.000,-- 
Kč/m2. 
 
- Následně bylo se zástupci spolku Čochtanklub projednáno, že po případném odprodeji 
části pozemku vedle budovy klubovny zůstane zbývající prostor – pozemek mezi 
budovou klubovny a Prefa garážemi „Druhák“ pro město nevyužitý a zároveň částečně 



nepřístupný a bylo by vhodné tuto část dokoupit a scelit tak vlastnictví spolku v lokalitě 
Strojírenská. Z tohoto důvodu byl RM předložen k projednání tento nový záměr. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Z hlediska odboru KS bez připomínek. 

  
- Rada města dne 21. 9. 2015 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6386/4 – ost. pl., jiná 
plocha ve výměře cca 50 m2  a části p. č. 6384 – ost. pl., ost.komunikace ve výměře cca 
20 m2  v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 - za 
účelem rozšíření stávající budovy ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočný spolek SPMS 
se sídlem Strojírenská 2280, ZR 1, postavené na p. č. 6385, která slouží pro klubové 
účely převážně týkající se práce s mládeží – klubovna, posilovna, technické zázemí 
s tím, že přesná výměra prodávané části pozemku bude určena po zaměření 
oddělovacím GP. 
 
- Záměr č. Z-45/2015-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 22.9. do 
22.10.2015. 
 
- Po skončení vyhlášení záměru bylo objednáno zhotovení oddělovacího GP na doplnění 
odprodeje pozemku. Dle zhotoveného návrhu GP č. 3945-43/2015 pro rozdělení 
pozemku byl z původního pozemku p. č. 6384 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělen díl „a“ ve výměře 47 m2 a z p. č. 6386/4 – ostatní plocha, jiná plocha, byl oddělen 
díl „b“ ve výměře 17 m2 a oba byly nově sloučeny do pozemku p. č. 6386/8 – ostatní 
plocha, jiná plocha, v celkové výměře 64 m2, který bude rovněž předmětem převodu – 
vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
Dle ZP č. 1201/29/2015 ze dne 13. 7. 2015 vypracovaného Ing. Irmou Poděbradskou, ZR 
2, u sousedního pozemku p. č. 6386/6 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár 
byla cena obvyklá stanovena částkou ve výši 1.000,-- Kč/m2, proto je i u nově vzniklého 
pozemku p. č. 6386/8 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár navrhována kupní 
cena ve výši 1.000,-- Kč/m2. 
 
Počet stran:  3 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočného spolku SPMS se sídlem Nerudova 2112/12, 
ZR 4, a to dle GP č. 3876-11/2015 pro oddělení pozemku ze dne 7.7.2015 - z původního 
pozemku p. č. 6384 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného dílu „a“ ve výměře 
11 m2 a z p. č. 6386/4 – ostatní plocha, jiná plocha, odděleného dílu „b“ ve výměře 38 m2 
- oba oddělené díly nově sloučeny do pozemku p. č. 6386/6 – ostatní plocha, jiná plocha, 
v celkové výměře 49 m2, který je předmětem převodu – zapsáno v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou a dále dle návrhu 
GP č. 3945-43/2015 pro rozdělení pozemku z původního pozemku p. č. 6384 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, odděleného dílu „a“ ve výměře 47 m2 a z p. č. 6386/4 – 
ostatní plocha, jiná plocha, odděleného dílu „b“ ve výměře 17 m2 - oba nově sloučeny do 
pozemku p. č. 6386/8 – ostatní plocha, jiná plocha, v celkové výměře 64 m2, který bude 



rovněž předmětem převodu - zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, vše v 
k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou – celková výměra prodávaných pozemků činí 
113 m2 vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 - za účelem rozšíření 
stávající budovy ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočný spolek SPMS se sídlem 
Nerudova 2112/12, ZR 4, postavené na p. č. 6385, která slouží pro klubové účely 
převážně týkající se práce s mládeží  
- za kupní cenu obvyklou ve výši 113.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2 

 (příloha č. 1) 
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pro

3945-43/2015

Žďár nad Sázavou

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTO ŽĎÁR

Nové Město na Mor. 6-7/31
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta 
možnost seznámit se v terénu s průběhem 

navrhovaných nových hranic, které byly označeny 
předepsaným způsobem.

591 01

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Kat. území:

Mapov ý list:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům
Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické 

podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.

Vyhotovil: Ing. Daniela Nechanická Katastrální úřad souhlasí s očíslov áním parcel. Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

Hamry nad Sázavou 439,

rozdělení pozemku
Číslo položky seznamu úředně oprávněných 

zeměměřických inženýrů:
2544/11 Číslo položky seznamu úředně 

oprávněných zeměměřických inženýrů:

Dne: Číslo: Dne: Číslo:

GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno,příjmení: Ing. Daniela Nechanická Jméno,příjmení:

ostat.pl. ostat.pl.

ostat.komunikace ostat.komunikace

ostat.pl. ostat.pl.

jiná plocha jiná plocha
ostat.pl.

jiná plocha

81 68 81 68

64

b6386/4 1 17

a6384 1 476386/8 64 2

6386/4 1 25 326386/4 25 49 6386/4 25 32 0

6384 1 55 72

m2

6384 56 19 6384 55 72 0

Způsob využití Způsob využití Způsob využití

ha m2 ha m2

Ty p stav by
Způs.
urč. 

výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Díl přechází z pozemku 
označeného v

Číslo listu 
vlastnictví

Výměra dílu Označení 

dílu
katastru 

nemovitostí
dřívější poz. 

evidenci
ha

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav
Označení 

pozemku 

parc. 

číslem

Výměra 
parcely

Druh pozemku
Označení 

pozemku 

parc. 

číslem

Výměra 
parcely

Druh pozemku

Y X
Kód 

kvality Poznámka
875-2 642302,73 1115260,81 3 rozhraní budov

875-3 642299,38 1115260,38 3 rozhraní budov

875-11 642271,36 1115256,73 3 rozhraní budov

875-12 642267,84 1115256,27 3 rozhraní budov

1546-2 642269,64 1115254,49 3 roh budovy

1546-8 642301,20 1115258,58 3 roh budovy

2001-9557 642254,28 1115253,82 8

3876-3 642300,92 1115260,58 3 barva na budově

3876-17 642301,19 1115258,69 3 nestabilizováno

1 642269,37 1115256,47 3 barva na budově

2 642269,51 1115255,41 8 nestabilizováno

8100-10 642339,20 1115261,01 3

Seznam souřadnic  (S-JTSK)

Číslo bodu
Souřadnice pro zápis do KN

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1 b)



b) - Pan F. O., bytem ZR 1, požádal o odprodej, příp. pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 818/4 – orná půda ve výměře cca 1 000 m2 v k. ú. 
Zámek Žďár v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 – za účelem založení biozahrady a 
včelaření. 

 
Vyjádření odborů rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Část pozemku dle ÚP je určena pro krajinnou zónu (nebude ji možno oplotit pevným 
plotem). Bez připomínek. 
  
- S výše uvedeným faktem, že část pozemku, která je určena pro krajinnou zónu, nebude 
moci být oplocena, byl p. O. telefonicky seznámen a byl vyzván k upřesnění své žádosti.   
Při osobním projednání dne 9. 4. 2015 p. O. doplnil svoji žádost s tím, že preferuje 
odprodej pozemku a souhlasí s případnou menší výměrou dle ÚP pro oplocenou 
zahradu. 
 
- Rada města dne 20. 4. 2015 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej, 
případně pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 
818/4 – orná půda ve výměře cca 1 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár 
v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 – za účelem založení biozahrady a včelaření s tím, že 
přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 21. 4. do 20. 5. 2015. 
 
- Bylo objednáno zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětného pozemku. 
Dle ZP č. 1199/27/2015 ze dne 10. 7. 2015 vypracovaného Ing. Irmou Poděbradskou, ZR 
2, byl 1 m2 pozemku p. č. 818/4 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár oceněn částkou dle 
bonity půdy: BPEJ 83715 ve výši 2,66 Kč/m2, BPEJ 83424 ve výši 4,84 Kč/m2 a BPEJ 
89811 ve výši 2,62 Kč/m2, tj. cena zjištěná a cena obvyklá byla stanovena částkou ve 
výši 40,-- Kč/m2 - dle ÚP určeno pro individuální rekreaci a ve výši 20,-- Kč/m2 – dle 
ÚP určeno k zemědělské výrobě. Srovnatelné pozemky jsou prodávány za 15,-- Kč/m2 
až 50,-- Kč/m2 v závislosti na účelu pozemku uvedeném v ÚP města. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
Ke stanovení prodejní ceny uvádíme, že v dřívější době došlo již k prodeji částí tohoto 
pozemku soukromým vlastníkům, a to v r. 2004 manželům D. za kupní cenu ve výši 70,-- 
Kč/m2 a v r. 2005 p. F. R. rovněž za kupní cenu ve výši 70,-- Kč/m2.  V roce 2008 žádali o 
další rozšíření svého pozemku manželé D., kdy jim byla ZM schválena kupní cena opět 
ve výši 70,-- Kč/m2, která nebyla snížena ani po opakovaných žádostech D. (na 40,-- 
Kč/m2), předložených RM a ZM. Žádost o snížení kupní ceny byla podávána z důvodu, 
že pozemek je svažitý, kamenitý, zastíněný, neúrodný a nevhodný k zemědělskému 
obhospodařování a zahrádkaření, což bylo dokládáno zpracovaným ZP.   
Proto nyní odbor majetkoprávní navrhuje odprodej pozemku rovněž za kupní cenu ve 
výši 70,-- Kč/m2.  
 
- Dále byl p. O. odborem majetkoprávním MěÚ ZR seznámen s navrženou kupní cenou 
ve výši 70,-- Kč za 1 m2 pozemku a s touto cenou souhlasí. Rovněž při tomto jednání 
sdělil, že chce koupit pozemek v celé výměře 1 000 m2 a zároveň si je vědom toho, že 
část pozemku nebude oplocená. Žadatel byl také seznámen s tím, že k pozemku nevede 
přístupová cesta, a proto bude muset tento přístup řešit po koupi pozemku do svého 
vlastnictví formou zřízení věcného břemene s vlastníky sousedních pozemků. Také 
město Žďár nad Sázavou je vlastníkem 3 pozemků, které budou dotčeny předmětným VB 
přístupu a to p. č. 818/4, 818/5 a 818/12 v k. ú. Zámek Žďár. 
- Nyní byl předložen návrh GP č. 815-64/2015 pro rozdělení pozemku a vymezení 
rozsahu věcného břemene k části pozemku, na základě kterého byla z pův. pozemku p.č. 
818/4 – orná půda ve výměře 9 367 m2 oddělena část ve výměře 1 000 m2 a nově 



označena jako p. č. 818/20 – orná půda, která bude předmětem převodu – vše v k. ú. 
Zámek Žďár.          
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. F. 
O., bytem ZR 1, a to dle návrhu GP č. 815-64/2015 pro rozdělení pozemku - z části pův. 
p. č. 818/4 – orná půda ve výměře 9 367 m2 oddělena část ve výměře 1 000 m2 a nově 
označena jako p. č. 818/20 – orná půda ve výměře 1 000 m2 v k. ú. Zámek Žďár - 
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě 
za Pilskou nádrží, ZR 2 – za účelem založení biozahrady a včelaření s tím, že část 
pozemku dle ÚP určenou pro krajinnou zónu nebude možno oplotit pevným oplocením. 
- za kupní cenu ve výši 70,-- Kč/m2, tj. celkem 70.000,-- Kč 

(příloha č. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJ� KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
Dosavadní stav Nový stav 

Ozna�ení 
pozemku 

parc. 
�íslem 

Vým�ra parcely 

Druh 
pozemku Ozna�ení 

pozemku 
parc. 
�íslem 

Vým�ra parcely 

Druh 
pozemku 

Typ 
stavby Zp�s. 

ur�ení
vým�r

Porovnání se stavem evidence právních vztah�
Díl p�echází z pozemku 

ozna�eného v �íslo listu
vlastnictví

Vým�ra dílu 
Ozna�ení

dílu 

Zp�sob 
využití

Zp�sob 
využití

Zp�sob 
využití

ha m2 katastru 
nemovitostí

d�ív�jší poz. 
evidence ha m2 ha m2   

825  28 94 LESNÍ POZ. 825  28 94 LESNÍ POZ.  0   601     
818/4  93 67 ORNÁ P�DA 818/4  83 67 ORNÁ P�DA  0 818/4  1  83 67  

    818/20  10 00 ORNÁ P�DA  0 818/4  1  10 00  

 1 22 61  1 22 61           

                  

818/4           818/4  1     
818/5           818/5  1     

818/10           818/10  16     
818/11           818/11  136     
818/12           818/12  1     
818/13           818/13  22     
818/14           818/14  45     

821           821  601     

Oprávn�ný: dle listiny. 
Druh v�cného b�emene: dle listiny. 

Výkaz údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu 
Parcelní �íslo podle Kód 

BPEJ 

Vým�ra BPEJ 
na dílu 
parcely 

Parcelní �íslo podle Kód 
BPEJ 

Vým�ra BPEJ 
na dílu 
parcely 

katastru 
nemovitostí 

zjednodušené 
evidence ha m2 katastru 

nemovitostí 
zjednodušené 

evidence ha m2 

818/4  83424  15 45  818/20  83715  10 00  
  83715  66 52   ---  --- --- --- --- --- --- 
  86811  1 70         

Sou�adnice pro zápis do KN    
�íslo bodu      Y               X           kód kvality   poznámka                                                           �íslo bodu                 Y                X           kód kvality   poznámka  

1-458  642864.90 1111904.05     3  zabet. žel. trubka 
433-1  642639.93 1111663.48     3  rozsah b�emene 
433-2  642644.09 1111659.19     3  rozsah b�emene 
433-3  642649.65 1111657.64     3  rozsah b�emene 
433-4  642650.34 1111660.57     3  rozsah b�emene 
433-5  642659.90 1111658.89     3  rozsah b�emene 
433-6  642659.72 1111656.02     3  rozsah b�emene 
433-7  642669.11 1111655.38     3  rozsah b�emene 
433-8  642669.23 1111658.28     3  rozsah b�emene 
433-9  642687.81 1111658.93     3  rozsah b�emene 
433-10  642688.07 1111656.04     3  rozsah b�emene 
433-11 642700.18 1111657.28     3  rozsah b�emene 
433-12  642699.42 1111660.31     3  rozsah b�emene 
433-13  642707.76 1111662.41     3  rozsah b�emene 
433-14  642708.67 1111659.67     3  rozsah b�emene 
433-15  642713.96 1111664.80     3  rozsah b�emene 
433-16  642715.21 1111662.47     3  rozsah b�emene 
433-17  642725.59 1111667.34     3  rozsah b�emene 
433-18  642724.35 1111670.02     3  rozsah b�emene 
433-19  642754.94 1111677.60     3  rozsah b�emene 
433-20  642756.18 1111674.70     3  rozsah b�emene 
433-21  642766.75 1111679.58     3  rozsah b�emene 
433-22  642765.65 1111682.15     3  rozsah b�emene 
433-23  642772.98 1111687.57     3  rozsah b�emene 
433-24  642775.25 1111685.70     3  rozsah b�emene 
433-25  642780.75 1111693.62     3  rozsah b�emene 
433-26  642777.99 1111694.84     3  rozsah b�emene 
433-27  642786.42 1111738.33     3  rozsah b�emene 
433-28  642789.23 1111737.24     3  rozsah b�emene 
433-29  642792.44 1111743.38     3  rozsah b�emene 
433-30  642789.94 1111744.79     3  rozsah b�emene 
433-31  642798.11 1111754.06     3  rozsah b�emene 
433-32  642800.38 1111752.11     3  rozsah b�emene 
433-33  642807.85 1111763.35     3  rozsah b�emene 
433-35  642810.20 1111781.16     3  rozsah b�emene 
433-36  642813.08 1111780.38     3  rozsah b�emene 
433-37  642816.81 1111792.49     3  rozsah b�emene 
433-38  642813.70 1111793.92     3  rozsah b�emene 

433-39  642823.77 1111805.57     3  rozsah b�emene 
433-40  642826.26 1111804.44     3  rozsah b�emene 
433-41  642832.94 1111817.34     3  rozsah b�emene 
433-42  642830.05 1111818.15     3  rozsah b�emene 
433-43  642835.29 1111834.96     3  rozsah b�emene 
433-44  642838.10 1111834.43     3  rozsah b�emene 
433-45  642838.78 1111848.05     3  rozsah b�emene 
433-46  642835.64 1111847.50     3  rozsah b�emene 
433-47  642830.58 1111872.24     3  rozsah b�emene 
433-48  642833.39 1111873.08     3  rozsah b�emene 
433-50  642828.61 1111897.02     3  rozsah b�emene 
433-61  642637.96 1111664.03     3  rozsah b�emene 
433-62  642643.21 1111659.43     3  rozsah b�emene 
433-63  642646.34 1111658.56     8  rozsah b�emene 
433-64  642678.71 1111655.71     3  rozsah b�emene 
433-65  642714.75 1111665.19     3  rozsah b�emene 
433-66  642731.66 1111671.83     8  rozsah b�emene 
433-67  642737.46 1111673.27     8  rozsah b�emene 
433-68  642760.07 1111679.78     8  rozsah b�emene 
433-69  642766.88 1111683.06     8  rozsah b�emene 
433-70  642773.41 1111688.19     8  rozsah b�emene 
433-71  642778.35 1111696.70     8  rozsah b�emene 
433-72  642784.76 1111729.75     8  rozsah b�emene 
433-73  642788.26 1111732.26     8  rozsah b�emene 
433-74  642789.56 1111737.88     8  rozsah b�emene 
433-75  642798.35 1111754.43     8  rozsah b�emene 
433-76  642805.07 1111764.64     8  rozsah b�emene 
433-77  642829.84 1111811.48     8  rozsah b�emene 
433-78  642825.75 1111809.54     8  rozsah b�emene 
568-5  642828.86 1111918.65     3  roh plotu 
568-9  642874.21 1111927.36     3 roh plotu 
14   642824.91 1111917.89     3 rozsah b�emene 
15   642831.81 1111919.22     3 zabet. žel. trubka 
16   642832.36 1111890.05     3 d�. kol., rozsah b�emene 
32   642858.59 1111892.57     3 zabet. žel. trubka 
33   642840.06 1111890.79     3 zabet. žel. trubka 
5000-2104  642877.48 1111927.99     8 dos. žel. trubka 

Zp�esn�ní geometrického a polohového ur�ení pozemk� podle § 50 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém 
plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základ� souhlasného prohlášení. 

GEOMETRICKÝ PLÁN 
pro 
rozd�lení pozemku, 
vymezení rozsahu v�cného 
b�emene k �ásti pozemku, 
pr�b�h zp�esn�né hranice 
pozemk�. 

Geometrický plán ov��il ú�edn� oprávn�ný zem�m��ický 
inženýr: Stejnopis ov��il ú�edn� oprávn�ný zem�m��ický inženýr: 

Jméno, p�íjmení: Ing. Petr Novák Jméno, p�íjmení: 

�íslo položky seznamu 
ú�edn� oprávn�ných 
zem�m��ických inženýr�:

1598/96 
�íslo položky seznamu 
ú�edn� oprávn�ných 
zem�m��ických inženýr�:

Dne:  11.11.2015 �íslo:  395/2015 Dne:   �íslo:   

Náležitostmi a p�esností odpovídá právním p�edpis�m.
Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické 

podob� uloženému v dokumentaci katastrálního ú�adu.

Vyhotovitel:               Ing. Petr Novák
Náb�ežní 268/3 

59101 Ž�ár nad Sázavou 1 
tel.: 732 207 358, e-mail: gp.novak@seznam.cz 

Katastrální ú�ad souhlasí s o�íslováním parcel. Ov��ení stejnopisu geometrického plánu v listinné podob�. 

�íslo plánu: 815 - 64/2015 
Okres: Ž�ár nad Sázavou 
Obec: Ž�ár nad Sázavou 
Kat. území: Zámek Ž�ár 
Mapový list: Nové M�sto na Morav� 7-5/44 
Dosavadním vlastník�m pozemk� byla poskytnuta možnost 
seznámit se v terénu s pr�b�hem navrhovaných nových hranic, 
které byly ozna�eny p�edepsaným zp�sobem: 

viz. seznam sou�adnic 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 2



JANTUP
Elipsa

JANTUP
Čára



c) - Manželé Mgr. Š. F. a M. F., bytem ZR 1, požádali o odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7973/6 – orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 – za účelem výstavby bezbariérového rodinného 
domu. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení:  

 
1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7973/6 – orná půda ve výměře 1 040 m2 
v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby rodinného domu 
s tím, že nabídnutá cena bude zjištěna v e-aukci. 
2. Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to p. č. 7973/6 – orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě 
Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad 
Sázavou, v současné době s tím, že záměr bude vyhlášen společně s vyhlášením 
záměru na prodej pozemků pro bytovou výstavbu v ul. Hrnčířská.  

(příloha č. 3) 
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JANTUP
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d) - Ing. J. M., trvale bytem Praha – Břevnov, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře cca 31 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR, která bezprostředně přiléhá k pozemku u RD 
čp. Veselíčko 24 na p. č. 90 a nachází se mezi kamennou kůlnou ve vlastnictví p. M. a 
místní komunikací – za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na údržbě budovy a 
občasná možnost složení a naložení nákladu. Uvedená plocha nebude oplocována ani 
s ní nebude jinak manipulováno a její zatrávnění bude ponecháno. Odstup 2 až 3 metry 
od stávající místní komunikace bude rovněž zachován. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Viz osadní výbor. 
 
Vyjádření Osadního výboru Veselíčko: 
Osadní výbor po zvážení žádosti nedoporučuje prodej pozemku panu Ing. J. M. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 
v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD čp. Veselíčko 24 na p.č. 
90 – na základě žádosti Ing. J. M. za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na 
údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení nákladu. 

(příloha č. 4) 
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e) - Dne 16.10.2003 uzavřelo město Žďár nad Sázavou na jedné straně jako pronajímatel a 
manželé B., M. a S. na straně druhé jako nájemci, Smlouvu o nájmu, v souladu se kterou 
pronajalo město nájemcům část pozemku p.č. 3788 v k.ú. Město Žďár za účelem 
vybudování parkovacích stání, a to dle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním 
řízení. Smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu určitou a to do 31.3.2013 s tím, že po 
ukončení platnosti smlouvy nájemci převedou bezúplatně vybudovaná parkovací místa 
do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.  

Dne 18.1.2005 byla uzavřena mezi městem na jedné straně jako pronajímatelem a 
společností OK MARKET plus, spol. s r.o. na straně druhé jako nájemcem, Smlouva o 
nájmu včetně dodatků č. 1 a 2, v souladu se kterou pronajalo město nájemci část 
pozemku p.č. 3795/2 v k.ú. Město Žďár za účelem vybudování parkovacích stání, a to dle 
projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení. Smlouva o nájmu byla uzavřena 
na dobu určitou a to do 30.9.2015 s tím, že po ukončení platnosti smlouvy nájemce 
převede za kupní cenu ve výši 100,-- Kč vybudovaná parkovací místa do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou.  

Orgánům města předkládáme ke schválení převod vybudovaných parkovacích míst 
v souladu se shora uvedenými Smlouvami o nájmu.  

V současné době se projevují dva právní názory na tyto převody a z toho vyplývající 
pravomoc rady nebo zastupitelstva obce o tomto převodu rozhodnout. 

Při posouzení, zda jsou parkovací místa (parkoviště) stavbou ve smyslu 
občanskoprávním, lze nadále vycházet z jejího pojetí za účinnosti OZ 1964 a příslušné 
judikatury. Podle ust. § 119 odst. 2 OZ 1964 byla stavba spojená se zemí pevným 
základem nemovitostí. Za stavbu byl považovaný výsledek určité, zejména stavební 
činnosti, který je způsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů. V případě 
parkovacích míst bylo potřeba zkoumat, zda parkovací místa představují samostatný 
objekt občanskoprávních vztahů nebo zda jde o pouhé ztvárnění povrchu pozemku. 
Podle věty druhé ust. § 498 odst. 1 OZ se kritérium spojení stavby s pozemkem pevným 
základem nahrazuje nemožností přenést stavbu z místa na místo bez porušení její 
podstaty. Pokud by stavbu nebylo možné přenést z místa na místo, aniž by došlo k 
porušení její podstaty, jedná se o samostatnou nemovitou věc. Patrně vždy bude stavba, 
kterou nelze bez poškození nebo zničení přenést jinam, také pevně spojena s 
pozemkem. Jak již bylo zmíněno výše, na ust. § 498 odst. 1 věta druhá OZ navazuje 
přechodné ustanovení § 3061 OZ, které vylučuje, aby se na stavbu, která není součástí 
pozemku podle OZ nebo nemovitou věcí podle § 498 odst. 1 věty druhé použila 
přechodná ustanovení § 3054 a násl. OZ. Z toho vyplývá, že parkovací místa, která byla 
zřízena před účinnosti OZ, a která lze považovat za samostatné stavby, budou i nadále 
samostatnými nemovitými věcmi a nikoli součástí pozemku, na němž se nacházejí, a to i 
pokud se vlastník parkovacích míst stane vlastníkem pozemků pod nimi. Nadále však 
zůstává spornou otázka parkovacích míst jakožto samostatné věci v občanskoprávním 
smyslu.  

Jeden právní názor, s ohledem na výše uvedené, dovozuje, že obec při převodech 
komunikací, parkovacích míst a podobných staveb nebude nabývat movitou věc, ale 
stavba se bude chovat jako tzv. přírůstek věci – pozemku. O vypořádání tohoto přírůstku 
bude rozhodovat rada města. 

Druhý právní názor pak stavby komunikací a parkovacích míst považují za samostatný 
předmět koupě s tím, že nemohou být součástí pozemku. Pokud tedy bude chtít obec 
nabýt do svého vlastnictví stavbu - parkovací místa – jako věc nemovitou, která se 
nachází na obecním pozemku, bude o nabytí této věci – parkovacích míst rozhodovat 
zastupitelstvo města v rámci vyhrazené pravomoci. 



Z důvodu těchto rozdílných stanovisek předkládáme (z důvodu právní jistoty) materiál, ve 
kterém bude obsaženo rozhodnutí rady města o nabytí přírůstku pozemku a rozhodnutí 
zastupitelstva města o nabytí parkovacích míst jako samostatné stavby, tedy nemovitosti. 
Po vyjasnění této problematiky soudní praxi bude zřejmé, že jeden z těchto úkonů bude 
nadbytečný, což však nezpůsobí neplatnost druhého (platného) úkonu. 

Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení:  
1. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o 
bezúplatném převodu parkoviště, uzavřenou mezi paní M. B., bytem Velké Meziříčí, 
manžely panem M. M. a paní L. M., oba bytem Nížkov a manžely panem L. S. a paní E. 
S., oba bytem Velké Meziříčí, jako dárci a městem Žďár nad Sázavou jako obdarovaným, 
v předloženém znění. 

(příloha č. 5) 
 
2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o 
převodu parkoviště, uzavřenou mezi OK MARKET plus s.r.o., se sídlem nám. Republiky 
1487/3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25530470, jako prodávajícím a městem Žďár 
nad Sázavou jako kupujícím, v předloženém znění. 

(příloha č. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SMLOUVA  O BEZÚPLATNÉM  PŘEVODU  PARKOVIŠTĚ 
 

 

  

 

 jen „dárci“) 

a 

Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem:  Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  

zastoupená:  Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 

IČO:  00295841 

 (dále jen „obdarovaný“)  

prodávající a kupující společně též „smluvní strany“) 

 

 

Čl. I 

Dárci prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky parkovacích stání – parkoviště, 
postaveného na části  pozemku p.č. 3788/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Město 
Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v souladu s Oznámením o zahájení řízení o povolení změny 
stavby před jejím dokončením, vydaném Městským úřadem, stavebním odborem ve Žďáře 
nad Sázavou dne 28.4.2004 pod č. Stav 1178/2004/Ba-Ozná (dále jen parkoviště). 

Vlastníkem pozemku p.č. 3788/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  
Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, je obdarovaný. 

Čl. II 

1. Dárci darují a převádí obdarovanému vlastnické právo k parkovišti, postaveném na 
části pozemku p.č. 3788/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  v k.ú. Město Žďár a 
obci Žďár nad Sázavou, se všemi součástmi a příslušenstvím, a obdarovaný toto 
parkovací stání - parkoviště za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného 
vlastnictví. Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem parkoviště. 

2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s čl. III. Smlouvy o nájmu, uzavřené mezi 
smluvními stranami dne 16.10.2003. 
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3. Dárci prohlašují, že na darovaném parkovišti, uvedeném v Čl. I této smlouvy 
neváznou žádná práva třetích osob.  

 

Čl. III 

Dárce se stává vlastníkem parkoviště, uvedeného v Čl. I této smlouvy dnem podpisu této 
smlouvy. 
 

Čl. IV 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že uzavřením této smlouvy dojde k vypořádání účelně 
vynaložených nákladů na vybudování parkoviště, postavené na pozemku p.č. 3788/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, a to v souladu 
s ustanovením  § 1084 občanského zákoníku. 

 

Čl.V 

8) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro dárce 
a jedno pro obdarovaného. 

  
9) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků postupně číslovaných 

a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
10) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

11) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Města Žďár nad Sázavou na svém jednání dne 
16.11.2015 usnesením č……… 

 
12) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města dárci prohlašují, že jsou s touto 

skutečností obeznámeni a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Dárci souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze 
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je 
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Dárci si jsou zároveň vědomi svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 



Dárci dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

13) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 
14) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 

 

 

 

…………………………………………   ………….…………………………………… 

Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     

starosta města Žďáru nad Sázavou  

  

…………………………………………   ………….…………………………………… 

    

 

…………………………………………   ………….…………………………………… 
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SMLOUVA O  PŘEVODU PARKOVIŠTĚ 
 

OK MARKET plus s.r.o. 

se sídlem: nám. Republiky 1487/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČO: 25530470 

zastoupená: Janem Ondrou, jednatelem společnosti 

 (dále jen „prodávající“) 

a 

Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem:  Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  

zastoupená:  Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 

IČO:  00295841 

 (dále jen „kupující“) 

prodávající a kupující společně též „smluvní strany“) 

 

 

Čl. I 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem  parkovacích stání – parkoviště, 
postaveného na pozemku p.č. 3795/2, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 288 m2, 
v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.  

Vlastníkem pozemku p.č. 3795/2, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 288 m2, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město 
Žďár, je kupující. 

Čl. II 

1. Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo k parkovacímu stání – 
parkovišti, postaveném na pozemku p.č. 3795/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 288 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, za celkovou kupní cenu ve výši 100 Kč a 
kupující toto parkovací stání - parkoviště za dohodnutou kupní cenu kupuje do 
svého výlučného vlastnictví. Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem 
parkovacích stání – parkoviště. 

2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu částku ve výši 100 Kč na základě faktury, 
která mu bude zaslána prodávajícím po podpisu této smlouvy. 
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3. Tato smlouva je uzavírána v souladu s čl. III. Smlouvy o nájmu, uzavřené mezi 
smluvními stranami dne 18.1.2005 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.3.2005 a 
dodatku č. 2 ze dne 7.2.2006. 

4. Prodávající prohlašuje, že na prodávaném parkovišti, uvedeném v Čl. I  této smlouvy 
neváznou žádná práva třetích osob.  

 

Čl. III 

Kupující se stává vlastníkem parkoviště, uvedeného v Čl. I této smlouvy dnem podpisu této 
smlouvy. 
 

Čl. IV 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že uzavřením této smlouvy dojde k vypořádání účelně 
vynaložených nákladů na vybudování parkovacích stání – parkovišti, postaveném na 
pozemku p.č. 3795/2, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 288 m2, v k.ú. Město 
Žďár a obci Žďár nad Sázavou, a to v souladu s ustanovením  § 1084 občanského zákoníku. 

 

Čl.V 

1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro 
prodávajícího  a jedno pro kupujícího. 

  
2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků postupně číslovaných 

a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

4) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Města Žďár nad Sázavou na svém jednání dne 
16.11.2015 usnesením č……… 

 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města prodávající prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Prodávající souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze 
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je 
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 



Prodávající si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Prodávající dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

6) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 
7) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 

 

 

 

…………………………………………   ………….…………………………………… 

Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l    Jan  O n d r a 

starosta města Žďáru nad Sázavou  jednatel společnosti OK MARKET plus 
s.r.o. 
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f) - V roce 2011 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město - územní pracoviště Brno – odbor 
odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zaslal městu Žďár 
n. Sáz. žádost o vyjádření k pozemkům v obci Žďár n. Sáz. a k. ú. Město Žďár. ČR je 
vlastníkem a ÚZSVM přísluší hospodařit s následujícími pozemky v obci Žďár nad 
Sázavou a k. ú. Město Žďár: 

 - p. č. 5508/3 – ost. plocha, zeleň v zástavbě  ve výměře   65 m2 
 - p. č. 5509/1 – ost. plocha, jiná plocha      ve výměře   94 m2 
 - p. č. 5509/2 – ost. plocha, jiná plocha     ve výměře 108 m2 
 - p. č. 5509/3 – ost. plocha, ost. komunikace   ve výměře   78 m2 
 - p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace   ve výměře 187 m2 
 - p. č. 5976/6 – ost. plocha, zeleň v zástavbě  ve výměře 119 m2 
 - p. č. 5976/7 – ost. plocha, ost. komunikace   ve výměře 391 m2 
 - p. č. 6765/4 – ost. plocha, ost. komunikace   ve výměře     1 m2 
 - p. č. 6765/5 – ost. plocha, ost. komunikace  ve výměře   40 m2 
 - p. č. 6765/7 – ost. plocha, zeleň v zástavbě  ve výměře 374 m2 
  

- Všechny výše uvedené pozemky vznikly dle GP č. 3003-23/2009 a to zaměřením 
skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x 
Brněnská, ZR 1. 
- Původně o převod výše uvedených pozemků od ÚZSVM požádalo Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. Dle svého upřesnění ze dne 20.1.2011 však od své původní žádosti v části 
týkající se výše uvedených pozemků ŘSD ustoupilo s tím, že  pozemky by měly být 
převedeny městu Žďár nad Sázavou. 
- Pokud se na předmětných pozemcích skutečně nachází těleso místní komunikace, lze 
je v souladu s § 22 z. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 9 zákona č. 
13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převést do vlastnictví obce. 
- Pozemky, na kterých se nachází veřejná zeleň, je možné, pokud bude tento záměr 
schválen nadřízeným orgánem, rovněž bezúplatně převést z důvodu veřejného zájmu.   
 
- Odbory rozvoje a územního plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s převodem pozemků bez připomínek. 
 
- Rada města dne 7. 2. 2011 po projednání schválila vyhlášení záměru na bezúplatné 
nabytí pozemků. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 8. 2. do 9. 3. 2011. 
 
- Rada města dne 16. 5. 2011 po projednání schválila a doporučila zastupitelstvu města 
ke schválení níže uvedené bezúplatné nabytí pozemků. 
 
- Zastupitelstvo města dne 26. 5. 2011 po projednání schválilo bezúplatné nabytí 
pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - právo hospodařit 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2 – Nové Město a to: 
 - p. č. 5508/3 – ost. plocha, zeleň v zástavbě  ve výměře   65 m2 
 - p. č. 5509/1 – ost. plocha, jiná plocha      ve výměře   94 m2 
 - p. č. 5509/2 – ost. plocha, jiná plocha     ve výměře 108 m2 
 - p. č. 5509/3 – ost. plocha, ost. komunikace   ve výměře   78 m2 
 - p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace   ve výměře 187 m2 
 - p. č. 5976/6 – ost. plocha, zeleň v zástavbě  ve výměře 119 m2 
 - p. č. 5976/7 – ost. plocha, ost. komunikace   ve výměře 391 m2 
 - p. č. 6765/4 – ost. plocha, ost. komunikace   ve výměře     1 m2 
 - p. č. 6765/5 – ost. plocha, ost. komunikace   ve výměře   40 m2 
 - p. č. 6765/7 – ost. plocha, zeleň v zástavbě  ve výměře 374 m2 



- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v 
obci Žďár nad Sázavou dle GP č. 3003-23/2009, vzniklých zaměřením skutečného stavu 
stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1. 
 
- Postupně byly v následujících létech jednotlivé pozemky převáděny městu do 
vlastnictví. Do současné doby nedošlo pouze k převodu 2 pozemků, a to p. č. 5509/1 – 
ost. plocha, jiná plocha ve výměře 94 m2 a p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve 
výměře 187 m2 v k. ú. Město Žďár. 
- Nyní ÚZSVM zaslalo městu ke schválení uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. 
ÚZSVM/BZR/5727/2015-BZRM, týkající se převodu pozemků p. č. 5509/1 – ost. plocha, 
jiná plocha ve výměře 94 m2 a p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 187 
m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví města. 

  
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 
s omezujícími podmínkami č.j. ÚZSVM/BZR/5727/2015-BZRM, a to k pozemkům p. č. 
5509/1 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 94 m2 a p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. 
komunikace ve výměře 187 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, včetně zavazujících a 
omezujících podmínek v čl. IV. smlouvy, která bude uzavřena mezi ČR - Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 
2, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a městem Žďár 
nad Sázavou – jako nabyvatelem – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů 
k pozemkům vzniklých po výstavbě zaměřením skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad 
Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1, v předloženém znění.  

 (příloha č. 7) 
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g) - Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, je vlastníkem nemovitostí – areál 
školy na ul. Komenského, ZR 3, které dříve užívala ke své činnosti Vyšší odborná škola a 
Střední průmyslová škola Žďár n. Sáz. a dosud je má předány k hospodaření. Jedná se o 
pozemek p. č. 1217 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 2 437 m2, součástí je stavba 
č.p. 762 – budova obč. vybavenosti (budova školy, domov mládeže, spojovací krček a 
stravovací provoz – kuchyně, jídelna a výdejna jídla), pozemek p. č. 1219 – ostatní 
plocha, sportoviště a rekr. plocha ve výměře 4 045 m2 a p. č. 1220/10 – ost. pl., jiná 
plocha ve výměře 25 m2 (přístupový chodník) – nemovitosti zapsány na LV č. 3842 k. ú. 
Město Žďár, obec Žďár n. Sáz. V současné době již VOŠ a SPŠ Žďár n. Sáz. 
v nemovitosti nezajišťuje vzdělávání ani školské služby. Část nemovitosti je zatím 
využívána pro speciálně pedagogické centrum, které je nyní součástí příspěvkové 
organizace kraje Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 
Žďár n. Sáz. V současné době probíhají stavební úpravy v sídle této organizace, aby se 
SPC mohlo do nových prostor přestěhovat (předpoklad do března r. 2016). Tyto 
nemovitosti jsou pro Kraj Vysočina a jím zřizované přísp. organizace do budoucna 
nepotřebné a nevyužitelné, a proto je kraj nabízí formou úplatného převodu městu Žďár 
nad Sázavou – za cenu viz dopis ze dne 27. 10. 2015 – příloha č. 8. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje – nedoporučuje zastupitelstvu 
města rozhodnout o nabytí nemovitostí – areál školy na ul. Komenského 8, ZR 3, 
z vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – právo hospodaření 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár n. Sáz. do vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1217 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 2 437 m2, 
součástí je stavba č.p. 762 – budova obč. vybavenosti (budova školy, domov mládeže, 
spojovací krček a stravovací provoz – kuchyně, jídelna a výdejna jídla), pozemek p. č. 
1219 – ostatní plocha, sportoviště a rekr. plocha ve výměře 4 045 m2 a p. č. 1220/10 – 
ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 (přístupový chodník) – nemovitosti zapsány na LV č. 
3842 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár n. Sáz. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou za kupní 
cenu ve výši cca 19.120.000,-- Kč.  

(příloha č. 8) 
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h) - Přechodná ustanovení občanského zákoníku rozlišují  pro stavby, které ke dni účinnosti 
nového občanského zákoníku již existují, následující případy: 
a) stavba i pozemek jsou ve vlastnictví jedné osoby: 
stavba se stane součástí pozemku. To znamená, že dnem účinnosti zákona se již 
nejedná o dvě samostatné věci, od tohoto okamžiku tudíž bude možno disponovat již jen 
pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat i staveb na něm umístěných 
(výjimka bude platit pro tzv. dočasné stavby). 
b) stavba a pozemek mají rozdílného vlastníka: 
stavba nepřechází automaticky do vlastnictví vlastníka pozemku. Ust. § 3056 NOZ 
zakládá vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastníkovi stavby 
předkupní právo k pozemku (resp. příslušné části pozemku), na němž stavba stojí. V 
praxi to znamená, že bude-li chtít kterýkoli z vlastníků disponovat svojí věcí (stavbou 
či pozemkem), bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. 
Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito, zůstane zachováno a bude 
zatěžovat věc i nadále (bude tedy působit i vůči nabyvateli převáděného pozemku 
či stavby). Pokud bude předkupní právo využito (vlastník pozemku koupí stavbu na něm 
umístěnou či vlastník stavby koupí pozemek, na němž stavba stojí), stane se stavba 
součástí pozemku jako v případě a).  
Město je vlastníkem pozemku v lokalitě řadových Prefa garáží „DRUHÁK“ ulice Smíchov,  
ZR 1, který pronajímá za účelem umístění garáže.  
 
Pan M. Č., bytem Litava, Olší, je na základě darovací smlouvy vlastníkem garáže, která 
je postavená na pozemku ve vlastnictví města p. č. 6369 v k. ú. Město Žďár v lokalitě 
řadových Prefa garáží „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1. S ohledem na skutečnost, že má 
zájem tuto garáž prodat, nabízí ji, v rámci své zákonné povinnosti, městu k odkoupení za 
kupní cenu 100.000,-- Kč.  
 
Po projednání u předchozích případů žádostí na poradě vedení dne 25.2.2014 bylo 
konstatováno, že v takovýchto případech žádostí bude radě města doporučeno, aby 
zastupitelstvu města navrhla nevyužít předkupní právo a garáž do majetku města 
nenabýt. 
 
Vyjádření ORÚP: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření OKS: 
Nevyužít předkupní právo. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo 
a rozhodnout o odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 
4170, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví p. M. Č., bytem Litava, Olší, postavené na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6369 - zastavěná plocha ve 
výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad 
Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč.  

                    (příloha č. 9) 
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i) - Společnost POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady, 
v návaznosti na uzavřenou kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva města 
ze dne 13. 12. 2013, na pozemek část pův. p. č. 9513/1 – nově p. č. 9513/10 – orná půda 
ve výměře 6240 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 11414, obec Žďár nad Sázavou, požádala o prodloužení platnosti termínu uvedeného 
v čl. V. uvedené smlouvy, tj. doby výstavby novostavby objektu, a to do 31. 12. 2016 – 
z důvodu viz žádost společnosti ze dne 14. 10. 2015 – příloha č. 10. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města 
prodloužení termínu, sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního 
práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností POLABSKÁ STAVEBNÍ 
CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady, ze dne 13. 12. 2013, na prodej 
pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6240 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414, obec Žďár nad Sázavou, uvedeného v čl. 
V. smlouvy, tj. doby výstavby novostavby objektu původně stanoveného do 31. 12. 2015, 
a to nově do 31. 12. 2016 – na základě žádosti společnosti POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, 
s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady. 

(příloha č. 10) 
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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
jako budoucím prodávajícím na straně jedné (dále jen budoucí prodávající) 
 
a 
 

 Brno 
jako  budoucím  kupujícím na straně druhé  (dále jen budoucí kupující) 
t a k t o:  

 
 
 

I. 
Budoucí prodávající a budoucí kupující dne 15.12.2014 uzavřeli Smlouvu o uzavření budoucí 
kupní smlouvy, předmětem které je závazek budoucího prodávajícího, při splnění podmínek v 
této smlouvě stanovených, prodat a převést budoucímu kupujícímu vlastnické právo k části 
pozemku p.č. 326, ostatní plocha, ostatní komunikace, v celkové  výměře cca 8  m2,  v k.ú. 
Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem umístění kioskové trafostanice (dale jen 
Smlouva). 
 
 
 

II. 
Budoucí prodávající a budoucí kupující se dohodli, že čl. II. Smlouvy – Předpoklady pro uzavření 
kupní smlouvy ve znění: 

 
Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena nejpozději do 30ti dnů po vydání 
povolení užívání stavby (kolaudační souhlas apod.) a po té, co bude prokázáno, že kiosková 
trafostanice bude opatřena omítkovinou v barvě fasády budovy bývalé 1. ZŠ tak, aby byla co 
nejvhodněji začleněna do hmoty budovy s tím, že kovové prvky budou natřeny v barvě 
klempířských prvků fasády objektu č.p. 72 (bývalé 1 ZŠ) na náměstí Republiky ve Žďáře nad 
Sázavou. 
V případě, že  povolení umístění  stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2016 a nebudou 
splněny shora uvedené podmínky, pozbývá tato smlouva platnosti. 
 
 
se mění následovně: 
 
Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena nejpozději do 30ti dnů po vydání 
povolení užívání stavby (kolaudační souhlas apod.). 
V případě, že  povolení umístění  stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2016, pozbývá tato 
smlouva platnosti. 
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III. 
V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna. 
 
 

IV. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města budoucí kupující výslovně prohlašuje, že je 
s touto  skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Budoucí kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením 
osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na 
dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Budoucí kupující si je zároveň 
vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Budoucí kupující dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí 
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 
 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno zastupitelstvem města na jednání dne 
26.11.2015 usnesením č.j. ………….. 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk   N a v r á t i l     
starosta města Žďáru nad Sázavou    na straně budoucího kupujícího 
na straně budoucího prodávajícího      
 
 
 
 



j) - Dne 15.12.2014 byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, a to mezi 
městem Žďár nad Sázavou a panem Ing. M. Ž. Předmětem této smlouvy byl závazek 
města prodat panu Ing. Ž., při splnění podmínek ve smlouvě stanovených, část pozemku 
p.č. 326, ostatní plocha, ostatní komunikace, v celkové  výměře cca 8  m2,  v k.ú. Město 
Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem umístění kioskové trafostanice. Článek II. 
Shora uvedené smlouvy - Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy stanoví, že: 
„Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena nejpozději do 30 dnů po vydání 
povolení užívání stavby (kolaudační souhlas apod.) a po té, co bude prokázáno, že 
kiosková trafostanice bude opatřena omítkovinou v barvě fasády budovy bývalé 1. ZŠ 
tak, aby byla co nejvhodněji začleněna do hmoty budovy s tím, že kovové prvky budou 
natřeny v barvě klempířských prvků fasády objektu č.p. 72 (bývalé 1. ZŠ) na náměstí 
Republiky ve Žďáře nad Sázavou. 
V případě, že  povolení umístění  stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2016 a 
nebudou splněny shora uvedené podmínky, pozbývá tato smlouva platnosti.“ 
Pan Ing. Ž. v současné době dokončuje umístění kioskové trafostanice na pozemku 
s tím, že řeší její barevné provedení. S ohledem na právní jistotu následně uzavřené 
Kupní smlouvy, doporučujeme radě města a následně zastupitelstvu města schválit 
dodatek shora uvedené smlouvy, kterým bude vypuštěna část týkající se provedení 
kioskové trafostanice a toto provedení řešit v rámci stavebního řízení.  
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Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 15.12.2014 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Ing. M. Ž., v předloženém znění. 

(příloha č. 11) 
 




