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Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města : Místostarosta města : Tajemník MěU : 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitfn ích věcí : Odbor finanční : 

Odbor komunál. služeb + TS8M: Odbor rozvoje a územního Odbor stavební: 
plánování: 

Odbor školství, ku ltury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životniho prostfedí : Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. aud itu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové fízení: 

Zpracoval: odbor majetkoprávní Předkládá: odbor majetkoprávní 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 592/2016/OP dne 18.4.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Pronájem pozemku 

- vyhlášení záměru 
D.H., N.Město n.M. 
M.Š., ZR 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 
5 

2925/5 – zast.pl.  
- 27 m2 

Garáž u BD č.p.1001 
 

b) Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

D.H., N.Město n.M. 
M.Š., ZR 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 
5 

2925/1 – zahrada  
- 140 m2 

Údržba zatravněné plochy u BD 
 

c) 
 

Pronájem pozemku 
 - vyhlášení záměru 

I. Č., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská,ZR 
1 
lok. Druhák 
 

6290 – zast.pl. – 19 m2 Prefa garáž  

d) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

O. S., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská,ZR 
1 
lok. Druhák 
 

6369 – zast.pl. – 19 m2 Prefa garáž  

e) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
- schválení 

K. Š., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Růžová, ZR 5 
 
 

část 2425 – ost.ol., zeleň  - 
30 + 70 m2 

Zahrádka  a výpůjčka u bytového 
domu 

f) 
 

Pronájem pozemku 
- prodloužení 
pronájmu 
- schválení 

OBUV Halouzka,s.r.o., 
ZR 
L. K., ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Nádražní, ZR 6 

6400 zast.pl.- 149 m2 

 
6401 zast.pl.- 127 m2 

č.6402 - ost.pl.- 160 m2 

Prodloužení pronájmu pozemku o 1 
rok 
- pod prodejnou OBUV Halouzka, 
- prodejnou použitého zboží z dovozu 
- pod objektem provozovny rychlého 
občerstvení  v lokalitě nádraží 
 
 

g) 
 

Užívání pozemků 
- úhrada, schválení 

IWA, s.r.o., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

5822/6 – ost.pl.,ost.kom. 
- 29 m2 (chodník) 
5550/5 – ost.pl.,zeleň 

- 7 m2 
 

Úhrada za užívání chodníku a veřejné 
zeleně podél kruhové křižovatky 
Brněnská - Jihlavská 



h) Pronájem pozemku 
- dohoda o ukončení 
nájmu 
 

Manž.J.a L. B., ZR k.ú. Město ZR  
lok. U Klafárku,  
ZR 3 

část 7977/1 – trav.por. 
- 200 m2 

Zahrádka  
 

i) 
 

Věcné břemeno 
- aktualizace 
schváleného po 
přeložce  a po novém 
zaměření GP 
 

ČD - Telematika a.s. 
Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Chelčického,   
ul. Nádražní, ZR 6  
 

6102, 6125, 6409, 6410 Přeložka komunikačního vedení  - 
chráničky HDPE – 2 ks trubek 

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  po 
zaměření GP 
 

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

k.ú. Město ZR 
ul. Nezvalova, ZR 4 
 

3903, 3904, 3905 Kabelové vedení NN – stavba – Žďár 
n/S, Nezvalova 8,10: přeložka  NN 

k) 
 

Dohoda o využívání 
lesních cest 
- schválení 
 

Skanska a.s., Praha k.ú. Město ZR 
lokalita Vetla 

9687,9709,9743,9757,9760, 
9770,9924,9980,9982,10058

Užívání lesních cest v rámci opravy 
železniční tratě Žďár n.S.-Ostrov 
n.Osl. 

 



a) – Pan M. Š., trvale bytem ZR 5 a paní D. H., trvale bytem Nové Město na Moravě, 
požádali o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 
2925/5 – zastavěná plocha ve výměře 27 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem užívání 
pozemku pod garáží v jejich spoluvlastnictví u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 
v ul. Na Prutech 46, ZR 5, v souvislosti s převodem bytu v uvedeném byt. domě. Dříve 
byl předmětný pozemek užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 10.3.2009 
na pronájem pozemku mezi městem a manžely R. a Mgr. V. V., dříve bytem ZR 5. 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem pozemku. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 2925/5 – zastavěná plocha 
ve výměře 27 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 – za účelem užívání pozemku pod garáží ve 
spoluvlastnictví žadatelů u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 46, 
ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár  – změna nájemce v souvislosti s koupí a užíváním bytu 
v uvedeném byt. domě. 

(příloha č. 1) 
 
 

b) - Pan M. Š., trvale bytem ZR 5 a paní D. H., trvale bytem Nové Město na Moravě, 
požádali o výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 
2925/1 – zahrada ve výměře cca 140 m2 (dle mapového podkladu) v k.ú. Město Žďár – 
za účelem užívání zatravněného pozemku, jeho sečení a údržby (na vlastní náklady) u 
bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 46, ZR 5, v souvislosti 
s převodem bytu v uvedeném byt. domě. Původně byl předmětný pozemek užíván jako 
zahrádka, později však byl dřívějšími nájemci celý zatravněn a zajišťována pouze jeho 
údržba. 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí s  
výpůjčkou pozemku. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 2925/1 – zahrada, 
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,  
části ve výměře 140 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár  – za účelem 
užívání zatravněného pozemku, jeho sečení a údržby (na vlastní náklady) u bytového 
domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 46, ZR 5 – v souvislosti s koupí a užíváním 
bytu v uvedeném byt. domě. 

(příloha č. 1) 
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c) – Mgr. I. Č., trvale bytem ZR 6, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 6290 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti se 
změnou vlastníka garáže na základě Usnesení Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou 
ze dne 31. 3. 2016, nabytí PM dne 5. 4. 2016 – dědictví po zemř. otci S. D., posl. bytem 
ZR 1. Dosud byl předmětný pozemek užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy o 
dočasném užívání pozemku s městem Žďár nad Sázavou ze dne 14.11.2006 a manžely 
S. a A. D., trvale bytem ZR 1. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem pozemku. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6290 – zastavěná plocha ve 
výměře 19 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 „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže.  

(příloha č. 2) 
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d) - Pan O. S., trvale bytem ZR 3, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 6369 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti se 
změnou vlastníka garáže na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 28. 12. 2015 s p. 
M. Č., trvale bytem Litava, vložené do KN u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě – KP Žďár n. Sáz. dne 28. 12. 2015 pod č.j. V-5432/2015-714, který užíval 
předmětný pozemek na základě uzavřené nájemní smlouvy o dočasném užívání 
pozemku s býv. Čsl. státem - MěstNV Žďár nad Sázavou ze dne 2. 11. 1983. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem pozemku. 

 
- Rada města dne 7. 3. 2016 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6369 – zastavěná plocha ve 
výměře 19 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 „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže.  

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 9. 3. do 8. 4. 2016. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. O. S., trvale bytem ZR 3, a to p. č. 6369 – zastavěná 
plocha ve výměře 19 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 „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – 
pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku 
jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně. 

 (příloha č. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) - Paní K. Š., bytem ZR 5, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 2425 – ost. plocha, zeleň ve výměře cca 30 m2 v k. ú. Město 
Žďár – za účelem užívání zahrádky a údržby zatravněného pozemku – výpůjčka cca 70 
m2 u bytového domu čp. 1013 na p. č. 2422 v ul. Růžová, ZR 5, v souvislosti s převodem 
bytu v uvedeném byt. domě. Dříve byl předmětný pozemek užíván na základě uzavřené 
nájemní smlouvy ze dne 15. 12. 1999 na pronájem pozemku mezi městem a manžely L. 
a D. Z., bytem ZR 5. 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem a výpůjčkou pozemku. 
 
- Rada města dne 7. 3. 2016 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 2425 – ost. plocha, zeleň, 
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, a 
to (dle mapového podkladu) části ve výměře cca 30 m2 – za účelem užívání zahrádky a 
dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře cca 70 m2 – za účelem užívání a údržby 
zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1013 na p. č. 2425 v ul. Růžová 6, ZR 5 – 
vše v k. ú. Město Žďár  – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. 
domě. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 9. 3. do 8. 4. 2016. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou pí K. Š., trvale bytem ZR 5 - p. č. 2425 – ost. plocha, zeleň, 
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, a 
to (dle mapového podkladu) části ve výměře 30 m2 – za účelem užívání zahrádky a dále 
výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 70 m2 – za účelem užívání a údržby 
zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1013 na p. č. 2425 v ul. Růžová 6, ZR 5 – 
vše v k. ú. Město Žďár  – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. 
domě. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně. 

 (příloha č. 3) 
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f) - Z důvodu, že dne 30. 4. 2016 skončí schválený pronájem, požádali dne 26. 2. 2016 Ing. 
L. H., bytem ZR 7 a pí L. K., bytem ZR 1, o prodloužení pronájmu, příp. o odprodej 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, pod svými provozovnami v lokalitě u 
nádraží ČD ul. Chelčického ZR 6. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR doporučují 
prodloužení pronájmu, a to na dobu určitou o další 1 rok, tj. do 30. 4. 2017. 
 
- Rada města dne 7. 3. 2016 po projednání schválila vyhlášení záměru na prodloužení 
pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to: 
- p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka 
v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze 
dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou 
OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, 
DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 
2017. 
- p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží 
z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní 
smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou 
a pí L. K., bytem ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem 
podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 
rok, tj. do 30. 4. 2017. 
- části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny 
rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené 
nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad 
Sázavou a pí L. K., bytem ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se 
sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 
1 rok, tj. do 30. 4. 2017. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 9. 3. do 8. 4. 2016. 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemků 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to: 
- p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka 
v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze 
dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou 
OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, 
DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 
30.4.2017. 
- p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží 
z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní 
smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou 
a pí L. K., bytem ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem 
podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 
rok, tj. do 30. 4. 2017. 
- části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny 
rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené 
nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad 
Sázavou a pí L. K., bytem ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se 
sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 
1 rok, tj. do 30. 4. 2017.        (příloha č. 4) 
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g) - Ing. Z. Z. – jednatel spol. IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, zaslal městu Žďár 
n. Sáz. návrh ve věci vypořádání pronájmu pozemků, kde uvádí: 
Společnost IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, obdržela od města Žďár nad 
Sázavou 2 faktury v celkové výši 1.378,-- Kč za pronájem pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou na r. 2016, dle platné uzavřené nájemní smlouvy, v lokalitě ul. 
Brněnská, ZR 1 v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 28 m2 u areálu firmy IWA, s.r.o. – za 
účelem využití jako vjezd na pozemek areálu a dále pro odstavné plochy v areálu firmy. 
Vzhledem k tomu, že město Žďár nad Sázavou užívá – zatím bez právního důvodu – od 
dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ plochu na p. č. 
5822/6 a 5550/5 - (vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz.) v celkové ploše 36 m2, tj. dle 
ceny účtované městem 49,21 Kč/m2 a celkem tedy 1.771,56 Kč + 21% DPH = 2.143,60 
Kč, navrhuje firma IWA provést vzájemný zápočet pohledávky města a nároku firmy IWA. 
 
Částka 1.378,-- Kč je cena bez DPH - městem není u pronájmu pozemků účtována DPH. 

 
Úhrada za užívání pozemků městem Žďár nad Sázavou na r. 2016, hrazená společnosti 
IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, činí 1.771,56 Kč + 21% DPH = 
2.143,60 Kč – na základě vystavené faktury. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s úhradou za užívání pozemků městem. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje úhradu za r. 2016 za užívání 
pozemků, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a 
p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. 
Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu 
firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – pozemků, vzniklých po dokončení 
stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v celkové výši 2.143,60 
Kč.  

 (příloha č. 5) 
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h) - Manželé J. a L. B., trvale ZR 1, užívají pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou – část p. č. 7977/1 v k. ú. Město Žďár ve výměře 200 m2 v lokalitě „U Klafárku“ 
ZR 3, a to na základě uzavřené nájemní smlouvy s městem Žďár nad Sázavou ze dne 
17. 6. 1996 – za účelem využití na zahrádku. 
V souvislosti s realizací stavby „OS KLAFAR – ul. Rytecká – 8 RD technická 
infrastruktura – Žďár n. Sáz. 3 SO11 – sadové úpravy“, realizované společností 
VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, Žďár n. Sáz. 1, m.j. i na části 
shora uvedené parcely, je třeba dotčený pozemek vyklidit.  
Po následném jednání s manžely B. bylo dohodnuto, že tito užívaný pozemek uvolní a 
předají zpět do užívání městu, a to dohodou ke dni 30. 4. 2016. 
 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje ukončení pronájmu pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům J. a L. B., trvale bytem ZR 1 – části p. č. 
7977/1 v k. ú. Město Žďár ve výměře 200 m2 v lokalitě „U Klafárku“ ZR 3, užívaného na 
základě uzavřené nájemní smlouvy s městem Žďár nad Sázavou ze dne 17. 6. 1996 – za 
účelem využití na zahrádku. 
Nájem bude ukončen dohodou obou stran ke dni 30. 6. 2016. 

(příloha č. 6)   
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i) - V roce 2006 firma SATCA – PROJEKT , s. r. o. se sídlem Ruská 8, 101 00 Praha 10, 
požádala v zastoupení společnosti ČD – Telematika, a. s. se sídlem Pernerova 2819/2a, 
130 00 Praha 3, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na 
částech pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6411, 6410, 6102, 
6101, 6125, 6128, 6131/1, 6132, 6133, 6134, 6135, 6408, 6406, 6176/1, 6186/1, 6215, 
6165, 6161/1, 6053, 6039, 6034/1, 6007, 6013, 6008, 5986/1 – vše v k. ú. Město Žďár – 
za účelem umístění a provozu nadzemního a podzemního kabelového vedení veřejné 
telekomunikační sítě (optický kabel) – stavba „Žďár n. Sáz. – připojení budov MV na síť 
ČDT“ (k budově Okr. Soudu, FÚ – ul. Strojírenská, ZR 1, k budově ČD ul. Nádražní, 
Chelčického ZR 6, k budově Policie ČR – ul. Palachova, ZR 6, ul. Brněnská ZR 1). 
 
- Rada města dne 24. 4. 2006 po projednání schválila uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě na zřízení věcného břemene mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným 
a ČD – Telematika, a. s. se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – jako 
oprávněným na částech pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 
6411, 6410, 6102, 6101, 6125, 6128, 6131/1, 6132, 6133, 6134, 6135, 6408, 6406, 
6176/1, 6186/1, 6215, 6165, 6161/1, 6053, 6039, 6034/1, 6007, 6013, 6008, 5986/1 – 
vše v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění a provozu nadzemního a podzemního 
kabelového vedení veřejné telekomunikační sítě (optický kabel) – stavba „Žďár n. Sáz. – 
připojení budov MV na síť ČDT“ (k budově Okr. Soudu, FÚ – ul. Strojírenská, ZR 1, 
k budově ČD ul. Nádražní, Chelčického ZR 6, k budově Policie ČR – ul. Palachova, ZR 6, 
ul. Brněnská ZR 1) – spočívající v právu přístupu na tyto pozemky za účelem údržby a 
oprav optického kabelu ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu 
ve výši 10 000,-- Kč.  
 
- Následně byla dne 25. 4. 2006 mezi smluvními stranami předmětná smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení VB uzavřena. 
-  Po uložení optického kabelu do země byl zhotoven GP č. 2455-406/2006 ze dne 1. 11. 
2006 a smlouva o zřízení VB dne 14. 1.  2007 ze strany města Žďáru nad Sázavou (jako 
povinného), resp. ze strany ČD - Telematika a.s. dne 13. 2. 2008 a zároveň ze strany ČR 
– Ministerstva vnitra dne 16. 5. 2008 (jako oprávněnými) uzavřena a dne 22. 5. 2008 
vložena do katastru nemovitostí pod č.j. V-1489/2008-714. 
- Zároveň byla jednorázová úplata ve výši 10.000,-- Kč za zřízení VB společností ČD -
Telematika a.s. na účet města Žďár nad Sázavou dne 16. 6. 2008 již uhrazena. 
 
- Nyní společnost ČD – Telematika, a. s. se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, 
požádala o aktualizaci VB na základě původně uzavřené smlouvy, a to z důvodu 
zjištěného nesouladu v zavkladované trase, neboť v r. 2007 došlo k přeložce části 
původní trasy vybudované v r. 2006. Zároveň byl předložen nově zhotovený GP č. 4069-
163/2016 ze dne 7. 4. 2016 pro vymezení rozsahu VB  (spočívajícího v uložení chrániček 
HDPE v počtu 2 trubek HDPE o průměru 40 mm) k části pozemků, kterých se dotýká 
změna.  
 
- 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:  



1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a ČR – Ministerstvem 
vnitra se sídlem, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 a ČD – Telematika, a. s. se sídlem 
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – jako oprávněnými, na částech pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4069-163/2016 ze dne 7. 4. 2016 
pro vymezení rozsahu VB k pozemkům p. č. 6102, 6125, 6409 a 6410 – vše 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 
v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 – přeložka části původní trasy - za účelem umístění a 
provozu nadzemního a podzemního kabelového vedení veřejné telekomunikační sítě 
(optický kabel - uložení chrániček HDPE v počtu 2 trubek HDPE o průměru 40 mm) – 
stavba „Žďár n. Sáz. – připojení budov MV na síť ČDT“ (k budově Okr. Soudu, FÚ – ul. 
Strojírenská, ZR 1, k budově ČD ul. Nádražní, Chelčického ZR 6, k budově Policie ČR – 
ul. Palachova, ZR 6, ul. Brněnská ZR 1) – spočívající v právu přístupu na tyto pozemky 
za účelem údržby a oprav optického kabelu ve prospěch oprávněných. 
 
2. Rada města schvaluje zrušení VB, zřízeného za účelem umístění a provozu 
nadzemního a podzemního kabelového vedení veřejné telekomunikační sítě (optický 
kabel - uložení chrániček HDPE v počtu 2 trubek HDPE o průměru 40 mm) na části 
pozemků p. č. 6102, p. č. 6125 a p. č. 6410 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 2455-406/2006 
ze dne 1. 11. 2006, schválené RM dne 24. 4. 2006. 

 (příloha č. 7) 
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6102 6102 1 

6125 6125 1 

6409 6409 1 

6709 
6410 6410 1 

6409 Oprdvněný Dle smlouvy 
Druh věcného bfemene Dle smlouvy 

Seznam souřadnic ( S-JTSK) 

Souřadnice pro zápis do KN 
Č. bodu Y X kód kv. 

641904.42 1115541.72 J 

2 641902.09 1115542.55 J 

J 641900.44 1115543.13 J 

4 641900.62 1115544.85 J 

5 641900.BO 1115545.27 J 

6725 6 641903.54 1115551.71 J 

7 641904.00 1115553.56 J 

6470 8 641903.58 1115555.97 J 

9 641904.49 1115560.34 J 

10 641905.80 1115562.60 J 

11 641905.76 1115562.85 J 

12 641904.98 1115563.66 J 

13 641905.70 1115564.35 J 

14 641906.68 1115563.33 J 

15 641906.86 1115562.42 J 

16 641905.43 1115559.98 J 

17 641904.60 1115555.95 J 

18 641905.02 1115553.52 J 

19 641904.46 1115551.33 J 

20 641901.63 1115544.70 J 

21 641901.52 1115543.81 J 

22 641902.41 1115543.49 J 

23 641904.76 1115542.66 J 
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GEO/NG Plzeň, s.r.o. 

6702 Lobezskd 15. 326 00 Plzeň 

C(slo plánu: 4069-163/2016 

Okres: Lddr nad Sdzavou 

Obec: Lddr nad Sdzavou 

Kat i.lzem(: Město Ldár 

Mapový list: Nové Mésfo na Morové 6-7/33 
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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-014330033826/001, na pozemcích ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 3903, 3904 a 3905 v k. ú. Město Žďár - za 
účelem umístění a provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN v rámci 
stavby: „Žďár n. Sáz., Nezvalova 8,10: přeložka NN“ – nové zemní kabelové vedení NN 
v lokalitě u byt. domu čp. 2091 a 2090 na p. č. 3901 v ul. Nezvalova 8 a 10, ZR 4.  
- Společně s návrhem předmětné smlouvy byl předložen i zhotovený GP č. 4017-49/2015 
ze dne 3. 3. 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 ze dne 
13.1.2015, 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-014330033826/001 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. 4017-49/2015 ze dne 
3.3.2016 na částech p. č. 3903, 3904 a 3905, 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 8,10: přeložka NN“ – v lokalitě u byt. domu čp. 2091 a 2090 na p. č. 
3901 v ul. Nezvalova 8 a 10, 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. 8) 
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k) - Na základě jednání, které proběhlo mezi zástupci města a MěÚ Žďár nad Sázavou na 
straně jedné a zástupci společnosti Skanska a.s. na straně druhé, byla zpracována 
Dohoda o využívání lesních cest a o vzájemné spolupráci. Společnost Skanska žádá o 
využívání lesních cest, a to v souvislosti s prováděním opravy železniční tratě Žďár nad 
Sázavou – Ostrov nad Oslavou. K této trati a zajištění oprav je možný přístup po lesních 
cestách. Zástupci města nechtějí bránit opravě trati a z tohoto důvodu je radě města 
předkládána dohoda ke schválení.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Dohodu o využívání lesních cest a o vzájemné 
spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Skanska 
a.s., divizí Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín, v předloženém 
znění.  

    (příloha č. 9)  
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