


Obsah majetkoprávních jednání RM č. 931/2017/OP dne 30.1.2017: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru 
Ing. M. K., ZR  k.ú. Zámek ZR 

za Pilskou nádrží 
část 818/4 – cca 1000 
m2 

Rozšíření stávající zahrady – založení 
ovocného sadu 
 
 

b) Nájemní smlouvy 
- schválení výše 
nájemného  

Fyzické osoby k.ú. Město Žďár 
k.ú. Zámek Žďár 

Zahrádky u BD, RD  
v ZR 1, 2, 3, 5, 7 
Prefa garáže 
- lokalita Druhák, ZR 1 
- lok. U Zdaru, ZR 1 
- lok. u SOU, ZR 3 
 

Nájemné za užívání pozemků  pro 
zahrádky a užívání pozemku pro 
stávající stavby Prefa garáží 

c) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jihlavská, ZR 1 

6959/1 Kabelové vedení NN a přípojková skříň – 
stavba Žďár n.S., Jihlavská: kab.smyčka 
NN, VO 
 

d) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Správa železniční 
dopravní cesty  
Praha 

k.ú. Město Žďár 
lok. Vetla, lok. u sila, 
lok. u Žďasu,  
k.ú. Zámek Žďár 
u cesty k Hamroňovi 

Viz text Umístění trubek HDPE pro železniční 
diagnostický optický kabel /DOK), právo 
chůze a jízdy za účelem údržby a oprav -
stavba: GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – 
Křižanov-Brno 
 

e) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

V. Z. 
ZR 2 
J. B., Stržanov 
 

k.ú. Stržanov 
lok. Markův kopec,  
ZR 2 

254/38, 25485 
254/63 

 

Umístění vsakovacích boxů pro odvod 
srážkových vod z komunikace ( v rámci 
majetkoprávního vypořádání po 
výstavbě  inženýrských sítí a 
komunikace - stavba Obytný soubor 8 
RD v místní části Stržanov) 
 

 



a) - Ing. M. K., bytem Ostrov nad Oslavou, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 818/4 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár ve 
výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající 
zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví se svým bratrem P. K., bytem 
ZR 5) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR ze dne 12. 10. 2016: 
Z hlediska ÚP bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR ze dne 12. 10. 2016: 
Z hlediska odboru KS bez připomínek. 

 
- RM dne 17. 10. 2016 bylo předloženo k projednání níže uvedené usnesení:  
Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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 části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár ve 
výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající 
zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za 
Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po 
zaměření oddělovacím GP.  
 
- RM po projednání uvedené usnesení neschválila a záměr na odprodej pozemku nebyl 
vyhlášen. 
   
Důvodem rozhodnutí rady města bylo zachování orné půdy ve vlastnictví města. Panu 
Ing. K. byla nabídnuta možnost pronájmu pozemku, který by mohl naplnit záměr Ing. K. 
na pozemku hospodařit.  
 
- Toto rozhodnutí RM bylo sděleno p. K., který však o pronájem pozemku nemá zájem. 
 
- Následně dne 10. 11. 2016 byla žádost o odprodej pozemku předložena k projednání 
zastupitelstvu města s tímto výsledkem: 
 
PŘEHLED USNESENÍ 
 
7. Usn. 17/2016/OP/4 

Majetkoprávní jednání 

k) Zastupitelstvo města nebude projednávat bod 7. k) na jednání dnešního zastupitelstva. 

Hlasování: Pro 5, proti 5, zdrž. 13 - NESCHVÁLENO  
  

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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 části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár ve 
výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající 
zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za 
Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po 
zaměření oddělovacím GP. 

Hlasování: Pro 13, proti 2, zdrž. 8 - NESCHVÁLENO  
  



Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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 části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. 
Zámek Žďár ve výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem 
rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických 
osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku 
bude určena po zaměření oddělovacím GP. 

Hlasování: Pro 8, proti 9, zdrž. 6 - NESCHVÁLENO  
 
- Z výše uvedeného usnesení vyplývá, že o žádosti Ing. M. K. nebylo nijak rozhodnuto. 
 
- Dne 12. 1. 2017 Ing. M. K., bytem Ostrov nad Oslavou, požádal opakovaně o odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 818/4 – orná půda 
v k.ú. Zámek Žďár ve výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem 
rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví se svým 
bratrem P. K., bytem ZR 5) k využití pro rozšíření ovocného sadu, v lokalitě za Pilskou 
nádrží, ZR 2 – více viz žádost – příloha č. 1. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR ze dne 24. 1. 2017: 
Z hlediska ÚP bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR ze dne 24. 1. 2017: 
Z hlediska odboru KS bez připomínek. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 3 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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 části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. 
Zámek Žďár ve výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem 
rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických 
osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku 
bude určena po zaměření oddělovacím GP. 

(příloha č. 1) 
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b) - Cenovým věstníkem, který je každoročně vydáván Ministerstvem financí, je stanoven 
seznam zboží s regulovanými cenami. Jednou z regulované oblasti byl i pronájem 
pozemků. Města Žďáru nad Sázavou se týkala zejména regulace nájemného za nájem 
pozemků, užívaných za účelem využívání pozemku pro zahrádky a dále za účelem 
umístění Prefa garáže. Do roku 2011 bylo stanoveno maximální roční nájemné za 
uvedený nájem ve výši 20,-- Kč/m2/rok. Výměr MF č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011 
a následující včetně Výměru MF č. 01/2017 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, zrušil od 1. 1. 2012 tuto regulaci a stanovil pouze 
regulaci pro pronájmy ve veřejném zájmu, kdy je nájemné hrazeno ze státního rozpočtu, 
státního fondu nebo jiných prostředků státu, z rozpočtu kraje nebo obce. V tomto případě 
nájemné činí 30,-- Kč/m2/rok ve městech, která nejsou konkrétně vyjmenována, a která 
byla do 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke 
změně nájemníků, jak při nájmu pozemků pro zahrádky, tak i pro umístění Prefa garáží 
na těchto pozemcích, je nutné žadatele informovat i o výši nájemného při žádosti o 
uzavření nájemní smlouvy.   
 
Z tohoto důvodu předkládáme radě města k rozhodnutí výši nájemného za užívání 
pozemků (zahrádky, garáže) - schválené od roku 2012, a to i nadále pro rok 2017 při 
nově uzavíraných nájemních smlouvách. Navrhujeme, aby nájemné za užívání pozemků 
za účelem využívání na zahrádky bylo ponecháno ve stávající výši 20,-- Kč/m2/rok, a to 
z toho důvodu, že v současné době již užívání pozemků na zahrádky ubývá a vyšší 
cenou nájemného by mohlo docházet k dalšímu úbytku. U nájmu pozemků, na kterých je 
umístěna garáž, navrhujeme výši nájemného a to 30,-- Kč/m2/rok. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 0 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje výši nájemného u nově 
uzavíraných smluv o nájmu pozemku pro rok 2017, a to následovně: nájemné za užívání 
pozemků pro zahrádky ve výši 20,-- Kč/m2/rok a nájemné za užívání pozemků za účelem 
umístění garáže ve výši 30,-- Kč/m2/rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) - 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 – služebnosti č. 1030035388/001, na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 6959/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem 
umístění a provozování distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Jihlavská: 
kab. smyčka NN, VO“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a 
přípojkové skříně v lokalitě 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 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 pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 6959/1, 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 - za účelem umístění 
distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Jihlavská: kab. smyčka NN“, 
spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně v lokalitě ul. 
Jihlavská, ZR 1, 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. 2) 
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d) - V roce 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupená SŽDC, Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako investor stavby „GSM-R-Kolín-Havlíčkův 
Brod-Křižanov-Brno, PS 713 Trubky HDPE v úseku žst. Žďár nad Sázavou – zast. 
Laštovičky 713.1 – úsek žst. Žďár nad Sáz. – žst. Ostrov nad Oslavou“, požádala o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. E618-S-1637/2014/PH, 
spočívající v umístění ochranných trubek HDPE, následné zafouknutí diagnostického 
optického kabelu – pro stavbu „GSM-R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“, dále 
právo chůze a jízdy za účelem údržby a oprav na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 7710, 7709, 7707, 7706, 9685, 9681, 9665, 9654, 9653, 9687, 
9709, 9712 a 9725 – vše v k. ú.  Město Žďár v lokalitě od hranic k. ú. Hamry n. Sáz. u 
„Viaduktu“ ZR 3, přes lokalitu „U Malého lesa“, dále přes ul. Jihlavská „U Kamenného 
rybníka“ do lokality „Vetla“ ZR 1.  

 
Vyjádření odboru ST a VV MěÚ ZR – správce městských lesů a rybníků – Ing. Leština 
z r. 2014: 
Pokud bude veden optický kabel po lesních pozemcích, je nutné provést vynětí z lesního 
půdního fondu. 

 
- Rozhodnutí o povolení dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa 
(PUPFL), a to p. č. 9665 a 9687 v k. ú. Město Žďár bylo vydáno odborem životního 
prostředí MěÚ ZR pod č.j. ŽP/1454/14/LH dne 17. 10. 2014. 

 
- Rada města dne 27. 10. 2014 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. E618-S-1637/2014/PH mezi Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 
9 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemcích ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 7710, 7709, 7707, 7706, 
9685, 9681, 9665, 9654, 9653, 9687, 9709, 9712 a 9725 – vše v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě od hranic k. ú. Hamry n. Sáz. u „Viaduktu“ ZR 3, přes lokalitu „U Malého lesa“, 
dále přes ul. Jihlavská „U Kamenného rybníka“ do lokality „Vetla“ ZR 1, spočívající 
v umístění ochranných trubek HDPE, následné zafouknutí diagnostického optického 
kabelu v rámci stavby „GSM-R-Kolín-Havlíčkův Brod-Křižanov-Brno, PS 713 Trubky 
HDPE v úseku žst. Žďár nad Sázavou – zast. Laštovičky 713.1 – úsek žst. Žďár nad Sáz. 
– žst. Ostrov nad Oslavou“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a 
případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace ve prospěch 
oprávněného. 
 
- Předmětná smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti byla 
dne 6. 11. 2014 uzavřena. 
 
- Dále v r. 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupená SŽDC, Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako investor stavby „GSM-R-Kolín-Havlíčkův 
Brod-Křižanov-Brno, PS 713 Trubky HDPE v úseku žst. Žďár nad Sázavou – zast. 
Laštovičky 713.1 – úsek žst. Žďár nad Sáz. – žst. Ostrov nad Oslavou“ požádala o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. E618-S-1638/2014/PH, 
spočívající v umístění ochranných trubek HDPE, následné zafouknutí diagnostického 
optického kabelu – pro stavbu „GSM-R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“, dále 
právo chůze a jízdy za účelem údržby a oprav na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 943 v k. ú. Zámek Žďár za „Hamroněm“ v blízkosti hranic s k. ú. 
Hamry n. Sáz. „u Jedlovského rybníka“ v lokalitě „Pod Starým dvorem“. 

 



- Rada města dne 27. 10. 2014 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. E618-S-1638/2014/PH mezi Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 
9 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 943 v k. ú. Zámek Žďár za 
„Hamroněm“ v blízkosti hranic s k. ú. Hamry n. Sáz. „u Jedlovského rybníka“ v lokalitě 
„Pod Starým dvorem“, spočívající v umístění ochranných trubek HDPE, následné 
zafouknutí diagnostického optického kabelu v rámci stavby „GSM-R-Kolín-Havlíčkův 
Brod-Křižanov-Brno, PS 713 Trubky HDPE v úseku žst. Žďár nad Sázavou – zast. 
Laštovičky 713.1 – úsek žst. Žďár nad Sáz. – žst. Ostrov nad Oslavou“ včetně přístupu a 
příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a 
modernizace ve prospěch oprávněného. 
 
- Předmětná smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti byla 
dne 6. 11. 2014 uzavřena. 
 
- Nyní po realizaci stavby bylo provedeno geometrické zaměření staveb VB a byly 
předloženy zhotovené níže uvedené GP, kterými jsou dotčeny tyto pozemky ve 
vlastnictví města: 
- GP č. 3978-330/2015 ze dne 2. 2. 2016 – p. č. 9653, 9654, 9687, 9709, 9712, 9725, 
9743 v k. ú. Město Žďár – lokalita „Vetla“ 
- GP č. 3963-329/2015 ze dne 13. 1. 2016 – p. č. 9685 v k. ú. Město Žďár – lokalita u sila 
– rozchod trati ZR – Křižanov a ZR – Tišnov 
- GP č. 3913-326/2015 ze dne 10. 12. 2015 – p. č. 7706, 7707, 7709 v k. ú. Město Žďár – 
lokalita u Žďasu 
- GP č. 822-323/2015 ze dne 19. 11. 2015 – p. č. 943 v k. ú. Zámek Žďár – cesta k 
„Hamroňovi“  
 
- 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.  
 
- Radě města je proto předkládáno ke schválení uzavření smluv o zřízení VB na 
pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.   
 
Počet stran:  3 
 
Počet příloh: 4 

 
Návrh usnesení: 
1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa 
západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
dle GP č. 3978-330/2015 ze dne 2. 2. 2016 na částech p. č. 9653, 9654, 9687, 9709, 
9712, 9725, 9743 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“, ZR 1, spočívající v umístění 
ochranných trubek HDPE pro diagnostický optický kabel v rámci stavby „GSM-R Kolín - 
Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě 
a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace 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. 3) 



2.  Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa 
západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle 
GP č. 3963-329/2015 ze dne 13. 1. 2016 na části p. č. 9685 v k. ú. Město Žďár v lokalitě 
ul. Jihlavská „U Kamenného rybníka“ - u sila – rozchod trati ZR – Křižanov a ZR – Tišnov, 
ZR 1, spočívající v umístění ochranných trubek HDPE pro diagnostický optický kabel 
v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno“ včetně přístupu a 
příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a 
modernizace 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. 4) 
 
3.  Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa 
západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
dle GP č. 3913-326/2015 ze dne 10. 12. 2015 na částech p. č. 7706, 7707, 7709 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“ u Žďasu, ZR 1, spočívající v umístění ochranných 
trubek HDPE pro diagnostický optický kabel v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův 
Brod – Křižanov - Brno“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a 
případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace 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) 
 
4.  Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupenou SŽDC, Stavební správa 
západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – jako oprávněným a městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle 
GP č. 822-323/2015 ze dne 19. 11. 2015 na části p. č. 943 v k. ú. Zámek Žďár v blízkosti 
hranic s k. ú. Hamry n. Sáz. „u Jedlovského rybníka“ v lokalitě „Pod Starým dvorem“ – 
cesta k „Hamroňovi, ZR 2, spočívající v umístění ochranných trubek HDPE pro 
diagnostický optický kabel v rámci stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod – Křižanov - 
Brno“ včetně přístupu a příjezdu ke stavbě uvedené inž. sítě a případných dalších oprav, 
údržby, rekonstrukce a modernizace 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. 6) 
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e) - V souvislosti s majetkoprávním vypořádáním po výstavbě inženýrských sítí a 
komunikace – stavba „Obytný soubor 8 RD obci Stržanov – rozvody inž. sítí a 
komunikace“ v lokalitě „Markův kopec“ v místní části Stržanov (viz darovací smlouvy 
schválené v RM dne 16. 1. 2017 a v ZM dne 26. 1. 2017 – dárci J. B., Stržanov a V. Z., 
ZR 2, obdarovaný město Žďár nad Sázavou), je třeba uzavřít smlouvu o zřízení VB ve 
prospěch nového vlastníka stavby, tj. města Žďáru nad Sázavou, z důvodu umístění 
vsakovacích boxů v rámci shora uvedené stavby na pozemcích dle GP č. 331-56/2016 
ze dne 19. 8. 2016, a to částech p. č. 254/38, 254/85 a 254/63 v k. ú. Stržanov ve 
vlastnictví dárců. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi p. J. B., Stržanov a pí V. Z., ZR 2 – jako povinnými 
a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemcích - dle GP č. 331-
56/2016 ze dne 19. 8. 2016 na částech p. č. 254/38, 254/85 a 254/63 v k. ú. Stržanov ve 
vlastnictví povinných, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 725 a 
718, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Stržanov - za účelem umístění vsakovacích boxů v 
rámci stavby: „Obytný soubor 8 RD v obci Stržanov - rozvody inž. sítí a komunikace“ 
v lokalitě „Markův kopec“ v místní části Stržanov, včetně přístupu a příjezdu za účelem 
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje bezúplatně a je oceněno 
částkou ve výši 10.000 Kč.  

(příloha č. 7) 
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