


Obsah majetkoprávních jednání RM č. 561/2016/OP dne 21.3.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Pronájem pozemku 

- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

R. K., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská,  
lok. Druhák, ZR 1 

část 6384 – ost.pl.  
- cca 19 m2 

Dočasné umístnění Prefa garáže (cca na 
3 roky) 
 

b) Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

ZO ČZS Žďár n.S.  
- Viadukt, ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. U Malého lesa 
- lok. u viaduktu,  
ZR  
 

7676-zahrada-242 m2 
7679-zahrada-13138 m2 
7684-zahrada-1160 m2 
7680/2-zahrada-448 m2 
7693-zahrada-295 m2 

Zahrádky v kolonii u viaduktu, 
vybudování nového oplocení po změně 
- snížení výměry zahrádkářské kolonie 

c) 
 

Pronájem pozemku - 
výpověď nájmu  
dle NS č. 40  
- schválení  

E. D., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Bratří Čapků, 
ZR 4 
 

část 3930 – ost.pl. 
- 8 m2  

Umístění prodejního novinového stánku 

d) 
 

Věcné břemeno 
- zrušení usnesení 
 
- schválení 

ZELENÁ HORA, 
stavební bytové 
družstvo, ZR 
Spoluvlastníci BD 
Neumannova 25, 27 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova,  
ZR 4 
 

3732 Stavební úpravy bytového domu – 
přístavba lodžií 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Brodská 2020, 
2021, 2022, ZR 3 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Brodská, ZR 3 
 

1311 Realizace předsazených betonových 
lodžií a zateplení jižní strany BD 

f) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Z. Z., 
L. Z., 
Světnov 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 

6929/1, 6929/2, 6963/3, 
6923/2, 6917 
 

Technická infrastruktura – inženýr. sítě 
v souvislosti se záměrem výstavby 
komerčního polyfunkčního objektu na 
p.č.6942/3 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice; 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Krejdy,  
ZR 1 
 

9415 Kabelové vedení NN – stavba – Žďár 
n/S, Grejdy: přípojka NN, Kadlec 

h) Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice; 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Bří Čapků, ZR 4 
Wolkerova, Nezval. 

viz text Kabelové vedení NN, skříně NN – 
stavba – Žďár n.S., Wolk., Čapků, 
Nezval., rek. KNN 



i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  po 
zaměření GP 
 

E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice; 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Nezvalova, ZR 4 
 

3908, 3911, 3912 Kabelové vedení NN – stavba – Žďár 
n/S, Nezvalova 4,6: přeložka  NN 

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  po 
zaměření GP 
 

E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice; 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Nezvalova, ZR 4 
 

3899, 3900 Kabelové vedení NN – stavba – Žďár 
n/S, Nezvalova 12,14: přeložka  NN 

k) 
 

Smlouva o připojení 
k distribuční soustavě 
č.700239744000010 
- schválení dodatku  
č. 3 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 3 

 Zajištění rezervovaného příkonu pro 
stavbu Obytný soubor Klafar III – část 
C1, ZR  
- změna počtu odběrných míst pro RD    
z 25 na 15 
- změna podílu na oprávněných 
nákladech 

 



a) - Pan R. K., bytem ZR 1, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 6384 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 19 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě řadových Prefa garáží “DRUHÁK” v ul. Smíchov, ZR 1 – za účelem 
dočasného umístění betonové Prefa garáže (přechodné umístění do 3 let) – dle varianty 
1, 2, 3 - viz příloha č. 1.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Nesouhlasíme. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Nelze. Blokuje to dřívější rozhodnutí zastupitelstva města. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6384 – ost. plocha, ost. 
komunikace ve výměře cca 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových Prefa garáží 
“DRUHÁK” v ul. Smíchov, ZR 1 – za účelem dočasného umístění betonové Prefa garáže 
(přechodné umístění do 3 let) – na základě žádosti p. R. K., bytem ZR 1.  

(příloha č. 1) 
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b) - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – Viadukt se 
sídlem Palachova  1776/5, Žďár nad Sázavou 6 požádala o výpůjčku pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7693 – zahrada ve výměře 295 m2, p. č. 
7680/2 – zahrada ve výměře 448 m2, p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2, p. č. 
7679 – zahrada ve výměře 13 138 m2 a p. č. 7676 – zahrada ve výměře 242 m2 – v 
celkové výměře 15 283 m2 vše v k. ů. Město Žďár – za účelem užívání zahrádek v kolonii 
ZO ČZS ZR – Viadukt v lokalitě ZR 3. 
 
- Zároveň žádají o povolení vybudování nového oplocení na části užívaných pozemků po 
snížení výměry užívaných pozemků zahrádkářské kolonie, a to z důvodu, že pozemek 
p.č. 7686 – zahrada v k. ú. Město Žďár je ve vlastnictví fyzické osoby, která 
zahrádkářskému svazu ukončila užívání předmětného pozemku na zahrádkářskou 
kolonii.      

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Souhlasíme. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7693 – zahrada ve výměře 
295 m2, p. č. 7680/2 – zahrada ve výměře 448 m2, p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 
m2, p. č. 7679 – zahrada ve výměře 13 138 m2 a p. č. 7676 – zahrada ve výměře 242 m2 
– v celkové výměře 15 283 m2 - vše v k. ů. Město Žďár, zapsaných 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 užívání zahrádek v kolonii 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – Viadukt v 
lokalitě “U viaduktu”, ZR 3.  

(příloha č. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































































































DKM k 1.7.2011

kú Město Žďár

Mapa v měřítku 1:1500
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c) - Město Žďár nad Sázavou uzavřelo dne 6. 4. 2004, na základě předchozího schválení 
RM dne 5. 4. 2004, nájemní smlouvu s nájemcem p. E. D., dříve bytem ZR 6, soukromým 
podnikatelem podnikajícím pod obchodním jménem E. D. se sídlem podnikání ZR 6,, IČ 
12138967. Předmětem nájmu bylo dočasné využití pozemku ve vlastnictví města části 
p.č. 3930 ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem podnikání – umístění a provozu 
prodejního novinového stánku s doplňkovým zbožím v lokalitě ul. Bří Čapků x Vančurova, 
ZR 4. 
Nájemce se touto smlouvou zavázal platit pronajímateli za užívání pozemku nájemné ve 
výši 15.000,-- Kč ročně.  
 
Vzhledem k tomu, že nájemné nebylo dosud za rok 2015 pronajímateli řádně uhrazeno, i 
přes písemně zaslané a nájemcem řádně převzaté upomínky a zároveň není stánek od 
jara loňského roku z důvodu nemoci p. D. provozován, na což byl již p. D. písemně 
upozorněn, navrhuje majetkoprávní odbor RM ke schválení podání výpovědi nájemní 
smlouvy ze strany města s uplatněním jednoměšíční výpovědní lhůty pro odstranění 
stánku z předmětného pozemku.    
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání rozhodla vypovědět nájemní smlouvu ze 
dne 6. 4. 2004, předmětem které je pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou p. E. D., trvalý pobyt ZR 1, a to části p. č. 3930 – ost. plocha, zeleň ve výměře 8 
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. 1, obec 
Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Bří Čapků x Vančurova, ZR 4 – za účelem dočasného 
umístění a provozu prodejního novinového stánku s doplňkovým zbožím. Rada města 
pověřuje starostu zpracováním výpovědi.  

(příloha č. 3) 
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d) - ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad 
Sázavou 1, požádalo o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 3732 v k. ú. Město Žďár v šíři 
cca 3 m kolem přední strany a štítu uvedeného byt. domu – za účelem přístavby 
zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Neumannova 
2051/25, 2052/27, Žďár n. Sáz.“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na 
p.č. 3728 a 3727 v k. ú. Město Žďár v ul. Neumannova, ZR 4 a případných dalších oprav, 
údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár 
nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to 
na části p. č. 3732 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 3 m kolem přední strany a štítu 
uvedeného byt. domu – za účelem přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci 
stavby „Stavební úpravy byt. domu Neumannova 2051/25, 2052/27, Žďár n. Sáz.“ včetně 
přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p.č. 3728 a 3727 v k. ú. Město Žďár v ul. 
Neumannova, ZR 4 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. 
domu ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
- Vzhledem ke skutečnosti, že uvedený bytový dům je ve spoluvlastnictví jednotlivých 
vlastníků bytových jednotek a není založeno společenství vlastníků domu, nemůže 
ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad 
Sázavou, vystupovat jako právní subjekt a uzavírat za tyto spoluvlastníky předmětnou 
smlouvu o zřízení VB.  
 
- RM je předkládáno ke schválení zrušení původního usnesení RM ze dne 8. 2. 2016 o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se 
sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným. 
 
- Zároveň je RM předkládáno ke schválení nové usnesení ve věci uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou mezi jednotlivými spoluvlastníky bytového domu Neumannova 2051/25 a 
2052/27, ZR 4 – jako oprávněnými a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, 
v předloženém znění. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení:  
1. Rada města po projednání ruší usnesení ze dne 8. 2. 2016 ve věci uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 
1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako 
povinným, a to na části p. č. 3732 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 3 m kolem přední strany a 



štítu uvedeného byt. domu – za účelem přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci 
stavby „Stavební úpravy byt. domu Neumannova 2051/25, 2052/27, Žďár n. Sáz.“ včetně 
přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p.č. 3728 a 3727 v k. ú. Město Žďár v ul. 
Neumannova, ZR 4 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. 
domu ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi spoluvlastníky 
bytového domu Neumannova 2051/25 a 2052/27, ZR 4 – jako oprávněnými a městem 
Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 3732 v k.ú. Město Žďár v šíři cca 3 
m kolem přední strany a štítu uvedeného byt. domu – za účelem přístavby zavěšených 
betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Neumannova 2051/25, 
2052/27, Žďár n. Sáz.“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p.č. 3728 a 
3727 v k. ú. Město Žďár v ul. Neumannova, ZR 4 a případných dalších oprav, údržby, 
rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného, v předloženém znění. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 4) 
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SMLOUVA 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

uzavřená podle §§ 1785 - 1788  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
 

Město Žďár nad Sázavou 

 sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

 IČ: 00295841 

 DIČ: CZ00295841 

           Zastoupena: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 

 (dále jen „Budoucí povinný“) na straně jedné 

 

a 
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ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo, IČ 00050784, se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 
1146/30 

(dále jen „Budoucí oprávněný“) na straně druhé 

(Budoucí povinný a Budoucí oprávněný rovněž jako „Smluvní strany“) 
 
Shora uvedení účastníci uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. 
 
 
 

ČLÁNEK I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 

1. Budoucí oprávnění jsou podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 3727 zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemku p.č. 3728 zastavěná plocha a nádvoří, na kterých  je postaven bytový dům č.p. 2051 a č.p. 
2052, č.or. 25, 27, na ulici Neumannova ve Žďáru nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4. V bytovém 
domě jsou vymezeny bytové jednotky. Ke zlepšení provozu tohoto bytového domu má zájem budoucí 
oprávněný provést úpravy bytového domu, spočívající v přístavbě předsazených betonových lodžií (dále 
jen „přístavba lodžií“ nebo „stavba“.  

2. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 3732, v katastrálním území Město 
Žďár, obec Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou (dále jen „Zatížená nemovitost“). Katastrální 
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou eviduje Zatíženou nemovitost na LV č. 1 
pro katastrální území Město Žďár. 

ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT SMLOUVY: 

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od 
dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucím oprávněným od jeho zhotovitele uzavřít podle 
§§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude svou povahou služebností a to umístění předsazených lodžií a dále 
zajištění přístupu a příjezdu za účelem případných oprav a rekonstrukcí k pozemku  p.č. 3727 zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku p.č. 3728 zastavěná plocha a nádvoří na kterém  je postaven bytový dům 
č.p. 2051 a č.p. 2052, č.or. 25, 27, na ulici Neumannova ve Žďáru nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
4, zřízené ve prospěch Budoucího oprávněného a každého jeho právního nástupce na Zatíženém 
pozemku. 

2. Budoucí oprávněný se zavazuje vyzvat před uplynutím lhůty sjednané v odstavci 1 tohoto článku 
Budoucího povinného k uzavření smlouvy a v rámci této výzvy mu předložit i návrh konečné smlouvy na 
zřízení věcného břemene. Výzva k uzavření smlouvy bude odeslána nejpozději jeden měsíc před 
uplynutím sjednané lhůty. 

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění 
předsazených lodžií na Zatížené nemovitosti, jejímž obsahem bude právo Budoucího oprávněného 
umístění předsazených lodžií a dále zajištění přístupu a příjezdu za účelem případných dalších oprav a 
rekonstrukcí k pozemku  p.č. 3727 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 3728 zastavěná plocha a 
nádvoří na kterém  je postaven bytový dům č.p. 2051 a č.p. 2052, č.or. 25, 27, na ulici Neumannova ve 
Žďáru nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, na Zatížené nemovitosti.  

4. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Geometrický plán se stane 
nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

5. Budoucí oprávněný se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení 
smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na 
příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím spojených. 
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ČLÁNEK III. - PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY: 

1. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech 
stanovených zákonem. 

2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000,-- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) bez DPH. K této sazbě bude připočtena platná sazba DPH. 

3. Jednorázová náhrada bude Budoucímu povinnému uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, 
který bude budoucímu oprávněnému předána při podpisu této smlouvy. 

 

ČLÁNEK IV. – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu i na právní nástupce obou 
smluvních stran. Dojde-li ke změně vlastníka Zatížené nemovitosti, je nutné práva a povinnosti z této 
budoucí smlouvy postoupit na nového nabyvatele Zatížené nemovitosti. Postoupení smlouvy bude 
provedeno v souladu s ustanoveními §§1895 a násl. občanského zákoníku. 
 
 

ČLÁNEK V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Uzavřením této smlouvy budoucí povinný uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným 
osobám právo provést vybudování předsazených lodžií u bytového domu Neumannova 2051,2052, 
Žďár nad Sázavou na zatížené nemovitosti. Budoucí povinný současně touto smlouvou dává 
souhlas s vydáním příslušného správního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) 
budoucího oprávněného, popř. jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost v souvislosti s 
realizací stavby. Umístění předsazených lodžií je patrné z přiloženého situačního snímku (popř. 
snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné 
dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, 
pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  

4. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji povinný či oprávněný podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek 
následně schválí. 

5. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud zatížená nemovitost 
nebude lodžiemi a přístupem dotčena a to do 24 měsíců ode dne podpisu této smlouvy, nejsou 
smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. Budoucí oprávněný tuto skutečnost písemně 
oznámí budoucímu povinnému. 

6. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně 
odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  
Budoucí oprávněný obdrží 2 její vyhotovení. Zbylé vyhotovení je určeno pro Budoucího povinného.  

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. ……  ze dne ……... 
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10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města Budoucí oprávněný 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 oprávněný 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 oprávněný 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 oprávněný 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. 

 
Příloha č.1.: Situační snímek plánovaného umístění předsazených lodžií 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 

 
 
 
 
Budoucí povinný: 

                   
 
 
 
                Budoucí oprávněný: 

 
Město Žďár nad Sázavou 
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
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e) - Společenství vlastníků domu Brodská 2020, 2021, 2022 se sídlem Brodská 2022/77, 
ZR 3, požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1311 v k. ú. Město Žďár v šíři 
cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem vybudování předsazených betonových 
lodžií a zateplení jižní strany fasády obytného domu Brodská č.p. 2020, 2021, 2022, č.or. 
77, 79, 81, ZR 3, součást pozemku p. č. 1299 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a 
příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1299 v k. ú. Město Žďár a případných dalších 
oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- RM na zasedání dne 21. 2. 2016 projednání žádosti o zřízení VB odložila s tím, že je 
třeba uvedené stavební úpravy nejdříve konzultovat s městským architektem.  
 
- Po dalším projednání se zástupci bytového domu městský architekt souhlasí s realizací 
uvedených stavebních úprav. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi Společenstvím vlastníků domu Brodská 2020, 2021, 2022 č.or. 77, 79, 81 se sídlem 
Brodská 2022/77, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako 
povinným, a to na části p. č. 1311, 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 k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – 
za účelem vybudování předsazených betonových lodžií a zateplení jižní strany fasády 
obytného domu Brodská č.p. 2020, 2021, 2022, č.or. 77, 79, 81, ZR 3, součást pozemku 
p. č. 1299 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 
1299 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace 
byt. domu ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 5) 
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f) - Manželé Z. a L. Z., oba trvale bytem Světnov, požádali o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na 
částech p. č. 6963/3, 6929/2, 6923/2 a 6917 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování 
technické infrastruktury – přípojek inženýrských sítí, a to plynovodní přípojky, vodovodní, 
dešťová kanalizace, telekomunikační kabel – vše v souvislosti s výstavbou polyfunkčního 
objektu v ul. Jihlavská, ZR 1.    
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi manžely Z. a L. Z., oba trvale bytem Světnov – jako oprávněným a městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 6963/3, 6929/2, 6923/2 a 6917 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. 1, obec Žďár nad 
Sázavou – za účelem umístění a provozování vybudované technické infrastruktury – 
přípojek inženýrských sítí, a to plynovodní přípojky, vodovodní, dešťová kanalizace, 
telekomunikační kabel – vše v souvislosti s výstavbou polyfunkčního objektu v ul. 
Jihlavská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. 
rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení přípojek inž. sítí se zřizuje za 
jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

   (příloha č. 6) 
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g) - Dne 6. 8. 2014 požádala společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030019807/001 na pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č.  9415 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování 
a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Grejdy: přípojka NN, K.“, spočívající v umístění 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN v lokalitě chatové oblasti Krejdy ve Žďáře nad 
Sázavou - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za 
účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby.  
 
- Rada města dne 18. 8. 2014 po projednání schválila uzavření smlouvy č. 
1030019807/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení 
distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem 
Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části 
p. č. 9415 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. 
Sáz., Grejdy: přípojka NN, K.“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové 
vedení NN v lokalitě chatové oblasti Krejdy ve Žďáře nad Sázavou - včetně přístupu a 
příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav 
a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 
- Dne 19. 8. 2014 byla předmětná smlouva mezi městem a společností E.ON uzavřena. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 3899-47/2015 pro vymezení rozsahu VB 
ze dne 17. 2. 2016. Zároveň je RM předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení 
VB dle nově společností E.ON zaslaného návrhu č. NM-014330033837/001.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-
014330033837/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního 
zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 
3899-47/2015 pro vymezení rozsahu VB ze dne 17. 2. 2016 na části p. č. 9415 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. 1, obec Žďár nad 
Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Grejdy: přípojka 
NN, K.“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN v lokalitě 
chatové oblasti Krejdy ve Žďáře nad Sázavou - včetně přístupu a příjezdu 
k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. 
rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 7) 
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h) - Dne 3. 12. 2014 společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, požádala o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040003509/001 na pozemcích ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 3704, 3852, 3853, 3854, 3858, 3859, 
3868/1, 3868/20, 3871, 3876/3, 3877/1, 3879, 3880, 3887, 3888, 3892, 3899, 3900, 
3903, 3904, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3930, 3976, 3980 a 4033 
v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Wolk., 
Čapků, Nezval., rek. kNN“, spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové 
vedení NN a 10x rozpojovací skříň v lokalitě sídliště „U Průmyslové školy“ ve Žďáře nad 
Sázavou 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za 
účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby.  

 
- Vzhledem k rozsáhlé délce trasy kabelového vedení NN přes několik ulic sídliště byla 
ve smlouvě vzájemně dohodnuta jednorázová úhrada za zřízení VB – služebnosti ve výši 
30.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
- Rada města dne 12. 1. 2015 po projednání schválila uzavření smlouvy č. 
1040003509/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení 
distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, 
s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – 
na částech p. č. 3704, 3852, 3853, 3854, 3858, 3859, 3868/1, 3868/20, 3871, 3876/3, 
3877/1, 3879, 3880, 3887, 3888, 3892, 3899, 3900, 3903, 3904, 3911, 3912, 3913, 3914, 
3915, 3916, 3917, 3918, 3930, 3976, 3980 a 4033 v k. ú. Město Žďár - za účelem 
vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Wolk., Čapků, Nezval., rek. kNN“, 
spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN a 10x 
rozpojovací skříň v lokalitě sídliště „U Průmyslové školy“ ve Žďáře nad Sázavou 4 - 
včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem 
provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
- Dne 12. 1. 2015 byla předmětná smlouva mezi městem a společností E.ON uzavřena. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 4028-293/2015 pro vymezení rozsahu VB 
ze dne 16. 2. 2016, dle kterého došlo k nepatrné změně – p. č. 3854 a 3915 (pozemky 
pod bytovými domy) se umístění vedení VB nedotýká a nově vede přes p. č. 3876/6 
v k.ú. Město Žďár. 
Zároveň je RM předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle nově 
společností E.ON zaslaného návrhu č. NM-014330036303/001.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-
014330036303/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního 
zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad 



Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4028-
293/2015 pro vymezení rozsahu VB ze dne 16. 2. 2016 na částech p. č. 3704, 3852, 
3853, 3858, 3859, 3868/1, 3868/20, 3871, 3876/3, 3876/6, 3877/1, 3879, 3880, 3887, 
3888, 3892, 3899, 3900, 3903, 3904, 3911, 3912, 3913, 3914, 3916, 3917, 3918, 3930, 
3976, 3980 a 4033 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. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. 
Sáz., Wolk., Čapků, Nezval., rek. kNN“, spočívající v umístění distribuční soustavy – 
zemní kabelové vedení NN a 10x rozpojovací skříň v lokalitě sídliště „U Průmyslové 
školy“ ve Žďáře nad Sázavou 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení 
distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené 
stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 8) 
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i) - Společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, požádala o uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. NM-014330034183/001, na pozemcích ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 3908, 3911 a 3912 v k. ú. Město Žďár - za 
účelem umístění a provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci 
stavby: „Žďár n. Sáz., Nezvalova 4,6: Přeložka NN“ – nové zemní kabelové vedení NN 
v lokalitě u byt. domu čp. 2092 a 2093 na p. č. 3909 a 3910 v ul. Nezvalova 4 a 6, ZR 4.  
- Společně s návrhem předmětné smlouvy byl předložen i zhotovený GP č. 4032-63/2015 
ze dne 24. 2. 2016.   
Jedná se o GP pro vymezení rozsahu VB na pozemcích ve vlastnictví města po 
zaměření stavby na základě dříve uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB ze 
dne 10. 6. 2014, uzavřené mezi Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 4-6 se sídlem 
Nezvalova 2093/6, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou 
– jako povinným (schváleno v RM dne 26. 5. 2014) včetně dodatku č. 1, schváleného RM 
dne 12. 1. 2015, v souvislosti se stavebními úpravami uvedeného byt. domu (lodžie, 
zateplení) včetně přeložky kabelového vedení E.ON a O2.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. NM-014330034183/001 mezi městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na 
pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 4032-63/2015 ze dne 
24.2.2016 na částech p. č. 3908, 3911 a 3912, zapsaných 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 účelem umístění 
distribuční soustavy – přeložka zemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. 
Sáz., Nezvalova 4,6: Přeložka NN“ – v lokalitě u byt. domu čp. 2092 a 2093 na p. č. 3909 
a 3910 v ul. Nezvalova 4 a 6, ZR 4, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, 
údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.  

 (příloha č. 9) 
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j) - Společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, požádala o uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. NM-014330033828/001, na pozemcích ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 3899 a 3900 v k. ú. Město Žďár - za účelem 
umístění a provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci stavby: „Žďár 
n. Sáz., Nezvalova 12,14: Přeložka NN“ – nové zemní kabelové vedení NN v lokalitě u 
byt. domu čp. 2088 a 2089 na p. č. 3897 a 3898 v ul. Nezvalova 12 a 14, ZR 4.  
 
- Společně s návrhem předmětné smlouvy byl předložen i zhotovený GP č. 4018-48/2015 
ze dne 19. 2. 2016.   
Jedná se o GP pro vymezení rozsahu VB na pozemcích ve vlastnictví města po 
zaměření stavby na základě dříve uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB ze 
dne 10. 6. 2014, uzavřené mezi Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 12-14 se 
sídlem Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným (schváleno v RM dne 26. 5. 2014) včetně dodatku č. 1, 
schváleného RM dne 12. 1. 2015, v souvislosti se stavebními úpravami uvedeného byt. 
domu (lodžie, zateplení) včetně přeložky kabelového vedení E.ON a O2.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. NM-014330033828/001 mezi městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na 
pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 4018-48/2015 ze dne 
19.2.2016 na částech p. č. 3899 a 3900, zapsaných 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 účelem umístění 
distribuční soustavy – přeložka zemního kabelového vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. 
Sáz., Nezvalova 12,14: Přeložka NN“ – v lokalitě u byt. domu čp. 2088 a 2089 na p. č. 
3897 a 3898 v ul. Nezvalova 12 a 14, ZR 4, včetně přístupu a příjezdu za účelem 
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch 
oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.  

 (příloha č. 10) 
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k) -  V rámci akce města Žďáru nad Sázavou Obytný soubor Klafar III – část C1 byla 
uzavřena smlouva s provozovatelem distribuční soustavy společností E.ON. 
Předmětem smlouvy č. 700239744000010, uzavřené dne 23. 10. 2010, je závazek 
provozovatele (E.ON) připojit ke své soustavě žadatele - město Žďár nad Sázavou a 
zajistit rezervovaný příkon pro stavbu: Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad 
Sázavou. 
 
- Odboru RÚP MěÚ Žďár nad Sázavou byl nyní společností E.ON zaslán k projednání 
návrh dodatku č. 3 ke shora uvedené smlouvě. 
Předmětem dodatku č. 3 je: změna rezervovaného příkonu z původních 25 na 15 
odběrných míst (důvodem je změna počtu rodinných domů, kdy jsou nově plánovány 
mezi ulicí Sázavskou a Hrnčířskou bytové domy) 
- změna podílu na oprávněných nákladech činí 187.500,- Kč (původně dle smlouvy 
312.500,- Kč) 
 
- RM je předkládáno ke schválení uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o připojení 
k distribuční soustavě.  
 
- Odbor rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR souhlasí s uzavřením předmětného dodatku 
bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke 
smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 700239744000010, uzavřené dne 
23.10.2010, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou – jako žadatelem a 
společností E.ON Distribuce a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice – jako provozovatelem distribuční soustavy, 
předmětem dodatku č. 3 je změna rezervovaného příkonu z původních 25 na 15 
odběrných míst (důvodem je změna počtu rodinných domů, kdy jsou nově plánovány 
mezi ulicí Sázavskou a Hrnčířskou bytové domy) a dále změna podílu na oprávněných 
nákladech - z původně dle smlouvy ve výši 312.500,- Kč činí nově výši 187.500,- Kč, 
v předloženém znění. 

(příloha č. 11) 
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o připojení  
k distribuční soustavě č. 700239744000010 
 
uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho 
prováděcími předpisy mezi  

Žadatelem 

Jméno a příjmení/Obchodní firma: Město Žďár nad Sázavou 
Adresa/Sídlo:  Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 1 
Zápis v OR:      
Datum narození (RČ):     IČ: 00295841 DIČ: CZ00295841 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Navrátil, Smluvní zástupce  
Adresa pro zasílání písemností: 
Žižkova 227/1 
59101 Žďár nad Sázavou 1 
  

a 
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“) 
E.ON Distribuce, a.s. 
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400 
Zastoupená společností:  
E.ON Česká republika, s.r.o. 
Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 
IČ: 25733591 DIČ: CZ25733591 
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních:  Ing. Miroslav Mach, Regionální správa N. Město      

ve věcech technických:  Jiří Olišar, Regionální správa N. Město, Vratislavovo 
nám. 118, 59231 Nové Město n. M.  

 T+420-566 65-57 47 
 jiri.olisar@eon.cz 
 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-4544230267/0100 
variabilní symbol: 2826500474 
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I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě č. 700239744000010 (dále jen "smlouva"): 

Článek II. Technické podmínky připojení smlouvy se mění takto:  

Název odběrného místa: Město Žďár nad Sázavou  par. 8025 
Adresa odběrného místa: Žďár nad Sázavou 3 , 59101 Žďár nad Sázavou  
Číslo odběrného místa:       
Rezervovaný příkon (tj. jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem v A): 
 Stávající hodnota: 0 x 0 A 
 Nová hodnota, sjednaná touto smlouvou: 15 x (3x25 A), (15 odběrných míst pro RD) 

Charakteristika jističe: Typ B 
Napěťová úroveň: NN 0,4 kV 
Typ sítě: TN-C 
Typ odběru: trvalý 
Charakter odběru:         
Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon:           324,0 kW z toho bude: 
Ostatní spotřebiče třífázové                       324,0 kW 
Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:  
Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy 
(vyhláška č.540/2005 Sb. v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy, 
ČSN EN 50160 a související normy a předpisy). 

Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě: 
a) Místo připojení zařízení v  distribuční soustavě: 

v obci Žďár nad Sázavou, kabelové vedení NN napojené z trafostanice T80 K Milířům 
b) Stručný popis způsobu připojení: 

       po úpravě a rozšíření DS 
c) Hranice vlastnictví: 

Zařízení Provozovatele DS končí / bude končit kabelovým vedením NN v pojistkových 
skříních umístěných na hranici pozemků určených k výstavbě RD včetně  
Zařízení Žadatele začíná / bude začínat z kabelového vedení NN v pojistkových skříních 
umístěných na hranici pozemků určených k výstavbě RD, šroubovou svorkou nožové 
pojistky 

d) Typ měření odběru elektřiny: 
       přímé - typu C  
e) Umístění měření odběru elektřiny: 

Měření bude umístěno: v plastové skříni na hranici pozemku přístupné z veřejného 
prostranství 

f) Související technická opatření: 
Připojení bude provedeno z trafostanice T80 K Milířům kabelovým vedením NN 
smyčkovaným v pojistkových skříních umístěných na hranici pozemků určených k 
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výstavbě rodinných domů. Investorem této stavby bude Provozovatel DS. Toto zařízení 
zůstane po vybudování ve vlastnictví Provozovatele DS. 

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS 
jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Článek IV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech smlouvy se mění takto:  

1) Žadatel se zavazuje uhradit Provozovateli DS podíl na oprávněných nákladech, jehož 
výše je stanovena v souladu s vyhláškou č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení 
k elektrizační soustavě v platném znění. 

 
Podíl Žadatele na oprávněných nákladech činí: 187.500 ,-Kč 

 
2) Úhrada podílu na oprávněných nákladech byla provedena na účet Provozovatele DS 

s variabilním symbolem 2826500474.  
3) Úhrada podílu na oprávněných nákladech bude provedena na základě této smlouvy 

(nejedná se o úhradu za zdanitelné plnění, proto nebude ze strany Provozovatele DS 
vystavována faktura-daňový doklad) a to převodním příkazem nebo složenkou. Závazek 
zaplacení je splněn vždy dnem připsání částky ve sjednané výši na účet Provozovatele 
DS, uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 

 
 

II. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění a nejsou tímto 
dodatkem jakkoliv dotčena. 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran 
obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz 
čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města Provozovatel DS 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.  
 
Provozovatel DS 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, 
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nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Provozovatel DS 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. 
 
Provozovatel DS 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. 
 
Tato smlouva byla schválena usnesením rady města pod č……………..dne………………. 
 
Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
 
 
Nové Město n. M. ................................... 
Dne ............................ Dne ............................ 
Za Provozovatele DS: Za Žadatele: 
 
 
 
 
 
 ........................................ ........................................ 
 Ing. Miroslav Mach Mgr. Zdeněk Navrátil 
 Regionální správa N. Město Město Žďár nad Sázavou 
       
   
   
   




