


Obsah majetkoprávních jednání RM č. 974/2017/OP dne 13.3.2017: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nájemní smlouvy 

- neuplatnění inflace 
- schválení 

Fyzické osoby 
podnikající, 
Právnické osoby 

k.ú. Město Žďár 
k.ú. Zámek Žďár 

Viz příloha Neuplatnění ujednání o výši úhrady 
nájemného na r. 2016 zvýšeného o míru 
inflace za předchozí kalendářní rok 2015 
 

b) Pronájem pozemku 
- prodloužení pronájmu 
- schválení 

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

k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR 6 

6400 zast.pl.- 149 m2

 
6401 zast.pl.- 127 m2 

část.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 
 

c) 
 

Pronájem pozemku 
-vyhlášení záměru 

M. L., Nížkov k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR6 

část 6402 – ost.pl. 
-8 m2 

Pozemek pod stávajícím prodejním 
stánkem – nově květinářství, dárkové 
předm., malované břidlice, věnce, atd. 
 

d) 
 

Pronájem pozemku 
-připravit vyhlášení 
záměru 
 

manželé A. a L. F., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Nábřežní, ZR 1 

49 – ost.pl. – 713 m2 Část – vybudování venkovní zahrádky 
s občerstvením - před restauračním 
zařízením (dětské hřiště, pódium pro 
kulturní akce, venkovní čítárna), 
část - parkoviště 

e) 
 

Pronájem pozemku 
-vyhlášení záměru 

Ing. J. D., Brandýs n.L. k.ú. Město Žďár 
ul. Strojírenská,  
lok. Druhák, ZR 1 
 

6381 – zast.pl. – 19 m2 Stávající stavba Prefa garáže 

f) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Společenství vlastníků 
domu Revoluční 7-15, 
ZR 3 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Revoluční, ZR 3 

1066/3 Realizace předsazených betonových 
lodžií v rámci staveb.úpr.BD 

g) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Sonako-Sdružení 
Občanů  
Na Komenského ul., 
ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Komenského,  
ZR 3 

1200 Přesah střechy v rámci nového 
zastřešení BD 

h) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Organizační kancelář 
s.r.o., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Okružní, ZR 3 

1969/2 Inž.sítě – dešťová a splašková 
kanalizační příp. a přípojka elektro 
v rámci novostavby správního objektu 
firmy 



i) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Satt, a.s., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Barákova – 
Veselská, ZR 1 

748, 749, 752 Akce:  Žďár nad Sázavou – ul. 
Barákova, rekonstrukce hork. přípojky 
pro MŠ 
 

j) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jungmannova, 
ZR 1 

2163, 2166/5, 2193/1, 
2194 

Kabelové vedení NN, pilíř. rozpojovací 
skříň, - stavba „Žďár n/S, Jugmannova, 
hřiště“ 
 

k) 
 

Dohoda 
-schválení 

SVK Žďársko, ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Na Úvoze, 
V Lískách 

2988, 3036, 3069, 3092, 
3093, 3095, 3124, 3173 

Stavba „Žďár nad Sázavou  – 
rekonstrukce  vodovodu a kanalizace ul. 
V Lískách a Na Úvoze“  
 

 



a) - V souvislosti s uzavřenými nájemními smlouvami mezi městem Žďár nad Sázavou a 
jednotlivými nájemci na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 
příp. pozemků města pod objekty nemovitostí ve vlastnictví jiných vlastníků (stavba na 
cizím pozemku), určených pro podnikatelské využití jednotlivých fyzických a právnických 
osob a v souladu s ujednáním o výši úhrady nájemného zvýšeného o míru inflace za 
předchozí kalendářní rok, je předkládána RM k projednání možnost uplatnění míry inflace 
pro r. 2017. 
Dle údajů Českého statistického úřadu průměrná meziroční míra inflace v r. 2016 činí 
0,7%. 
 
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 
předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 
daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné 
cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. 
V rámci pomoci a rozvoje podnikatelům, včetně udržitelnosti zaměstnanosti v našem 
městě doporučujeme radě města zvážit zvýšení nájemného prostor sloužících podnikání 
o meziroční inflaci v roce 2017 ve výši 0,7% a tuto inflaci neuplatňovat. 
 
V historickém přehledu je uvedeno uplatňování inflace u pronájmu pozemků ve vlastnictví 
města v jednotlivých letech. Inflace je uváděna vždy za předchozí rok s tím, že její 
uplatnění probíhalo v roce následujícím. 
Historie:    
rok 2004  inflace 0,1 %  neuplatněna   
rok 2005  inflace 2,8 %  uplatněna 
rok 2006  inflace 1,9 %  uplatněna 
rok 2007  inflace 2,5 %  uplatněna 
rok 2008  inflace 2,8 %  uplatněna 
rok 2009  inflace 6,3 %  uplatněna 
rok 2010  inflace 1,0 %  uplatněna 
rok.2011  inflace 1,5 %  neuplatněna 
rok 2012  inflace 1,9 %  uplatněna 
rok 2013  inflace 3,3 %  uplatněna 
rok 2014  inflace 1,4 %  uplatněna 
rok 2015  inflace 0,4 %  neuplatněna 
rok 2016  inflace 0,3 %  neuplatněna 
 
RM byl předložen návrh neuplatňovat zvýšení nájmu za užívání prostor sloužících 
podnikání, který byl schválen. Domníváme se, že by stejný postup měl být uplatněn i u 
nájmu za užívání pozemků. 
 
Při výpočtu míry inflace v roce 2017 ve výši 0,7% by se roční nájemné u pozemků zvýšilo 
celkem o 6.616,-- Kč. Neuplatnění koeficientu růstu nájemného – inflace by znamenalo 
ztrátu v rozpočtu města v roční výši 6.616,-Kč od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: - 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje neuplatnění ujednání o výši 
úhrady nájemného na r. 2017 zvýšeného o míru inflace za předchozí kalendářní rok 2016 
u uzavřených nájemních smluv mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými nájemci 
na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, příp. pozemků města 
pod objekty nemovitostí ve vlastnictví jiných vlastníků (stavba na cizím pozemku), 
určených pro podnikatelské využití jednotlivých fyzických a právnických osob. 



b) - Z důvodu, že dne 30. 4. 2017 skončí schválený pronájem, požádali dne 24. 2. 2017 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. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. Nutno zvážit zda nájem prodlužovat s ohledem na architektonickou 
soutěž o návrh Nádražní – městská třída. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje 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, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude 
prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2018. 
 
- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 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 L. K. se sídlem podnikání ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na 
dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2018. 
 
- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 
m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) 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 L. K. se sídlem podnikání ZR 1 
s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2018. 

 (příloha č. 2) 
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c) - Paní M. L., Nížkov, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 6402 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 – pod stávajícím prodejním stánkem – za účelem využití 
stánku pro prodej květin, dárkové předměty, malované břidlice, věnce apod. Dosud 
užívala tento pozemek pod umístěným stánkem pro prodej novin na základě uzavřené 
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s městem ze dne 6. 4. 2004 pí D. H., ZR 3, která 
však z důvodu ukončení své živnosti požádala o ukončení pronájmu. V případě, že bude 
městem vyhlášen nový záměr na pronájem pozemku, dle vzájemné dohody tento stánek 
bude původní majitelkou odprodán do vlastnictví nové žadatelce o pronájem. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. Nutno zvážit zda nájem prodlužovat s ohledem na architektonickou 
soutěž o návrh Nádražní – městská třída. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 
 
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 části p. č. 6402 – ostatní plocha, 
zeleň ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. 
Chelčického, ZR 6 – pod stávajícím umístěným prodejním stánkem – za účelem využití 
stánku pro drobný prodej květin, dárkové předměty, malované břidlice, věnce apod. 

(příloha č. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) - Manželé A. a L. F., ZR 1, požádali o dlouhodobý pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 49 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 713 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem vybudování restauračního zařízení 
s venkovní zahrádkou a s občerstvením, parkovištěm, dále zahrádkou s dětským hřištěm, 
pódiem pro kulturní akce a stavokolem pro cyklisty, venkovní čítárnou (spolupráce 
s městem a městskou knihovnou, pořádání společenských akcí, apod.) společně 
s využitím pozemku p. č. 44 ve vlastnictví žadatelů – více viz žádost – příloha č. 3 a). 
Nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku by byla uzavřena jednak na 
plochu zahrádky ve výměře 496 m2 a jednak na plochu s využitím pro parkoviště ve 
výměře 217 m2.  
Nájemcem bude firma Antonín Fiala, 584 45 Ostrov nad Oslavou, IČ 18535038, DIČ 
CZ6808111376. 
Fialovi žádají vzhledem k nákladné realizaci samotného projektu a dlouhodobému 
odepisování hmotného majetku a návratnosti jejich investic o dlouhodobý pronájem na 
dobu určitou v délce minimálně 30 let.  
 
- V současné době část pozemku p. č. 49 ve výměře 28 m2 mají manželé F. od města již 
v pronájmu na základě uzavřené smlouvy od 1. 7. 2011 – za účelem zřízení přístupového 
chodníku včetně opěrné zdi a vstupu do zadní části objektu č.p. 254 na p.č. 44 v k. ú. 
Město Žďár, Havlíčkovo nám., ZR 1. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
-  Z hlediska ÚP bez připomínek. 
- Záměr – jeho architektonická část – schválen MA Ing. arch. Ryškou. 
- Doporučujeme kratší dobu nájmu. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Souhlasím s tím, že: 
1) po ukončení nájmu vypořádat – uvést do stavu dohodnutého na náklady stavebníka 

(žadatele) 
2) smlouvu nájemní mimo parkovacích míst 
3) doba nájmu neurčito, po 10 letech možno vypovědět s 6 měsíční lhůtou 
4) opravy a údržba věcí na náklady žadatele 
 
Vyjádření TSBM: 
V případě pronájmu je nutné smluvně ošetřit zachování stávajících přístupů a přístup 
v případě udržovacích prací na objektu knihovny.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání ukládá majetkoprávnímu odboru připravit 
vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
p.č. 49 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 713 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Nábřežní, ZR 1 – za účelem vybudování restauračního zařízení s venkovní zahrádkou a 
s občerstvením, parkovištěm, dále zahrádkou s dětským hřištěm, pódiem pro kulturní 
akce a stavokolem pro cyklisty, venkovní čítárnou (spolupráce s městem a městskou 
knihovnou, pořádání společenských akcí, apod.) společně s využitím pozemku p. č. 44 
ve vlastnictví žadatelů s tím, že nájem části pozemku ve výměře 496 m2 bude sloužit na 
plochu zahrádky a část pozemku ve výměře 217 m2 na plochu s využitím pro parkoviště 
(dle mapového podkladu).  

(příloha č. 3 a), 3 b)) 
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e) - Pan Ing. J. D., trvale bytem Brandýs nad Labem, požádal o pronájem pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6381 – zastav. 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 3.9.2013, č.j. 8 D-579/2013-70, nabytí PM 3.9.2013, o 
dědictví po zemř. otci F. D., bytem ZR 6, který užíval předmětný pozemek na základě 
uzavřené nájemní smlouvy o dočasném užívání národního majetku s býv. Čsl. státem - 
MěstNV Žďár nad Sázavou ze dne 2.11.1983. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
bez připomínek. 
 
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. 6381 – zast. 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. 4) 
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f) - Společenství vlastníků domu Revoluční 7-15 se sídlem Revoluční 1846/7, ZR 3, 
prostřednictvím statutárního orgánu - předsedy společenství vlastníků: ZELENÁ HORA, 
stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30, ZR 1, požádalo o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to na části p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem 
uvedeného byt. domu – za účelem umístění předsazených betonových lodžií obytného 
domu Revoluční č.p. 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 č.or. 7 – 15, ZR 3 v rámci stavby 
„realizace předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1846, 1847, 
1848, 1849, 1850 č.or. 7 – 15, ZR 3, na p. č. 1047 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a 
příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1047 v k. ú. Město Žďár a případných dalších 
oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu. 

   
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Vyjádření městského architekta: 
Bez připomínek. 
 
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 Revoluční 7-15 se sídlem Revoluční 1846/7, ZR 3, 
prostřednictvím statutárního orgánu - předsedy společenství vlastníků: ZELENÁ HORA, 
stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30, ZR 1 – jako 
oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1066/3, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou 
v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění  
předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1846, 1847, 1848, 1849, 
1850 č.or. 7 – 15, ZR 3 v rámci stavby „realizace předsazených betonových lodžií 
obytného domu Revoluční č.p. 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 č.or. 7 – 15, ZR 3, na p. č. 
1047 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1047 
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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g) - Sonako-Sdružení Občanů Na Komenského Ul. se sídlem Komenského 1805/11, ZR 3, 
požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1200 v k. ú. Město Žďár – za účelem 
přesahu střechy - zastřešení byt. domu v rámci stavebních úprav BD Komenského 
1805/11 a 1805/13, ZR 3  na p. č. 1202 a 1203 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a 
příjezdu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a 
modernizace byt. domu. 

   
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Vyjádření městského architekta: 
Bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi Sonako-Sdružení Občanů Na Komenského Ul. se sídlem Komenského 1805/11, ZR 
3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 
1200, zapsané 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 – za účelem přesahu střechy - zastřešení byt. domu v rámci 
stavebních úprav BD Komenského 1805/11 a 1805/13, ZR 3 na p. č. 1202 a 1203 v k. ú. 
Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu 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. 6) 
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h) - Firma Organizační kancelář s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1, požádala o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to na částech p. č. 1969/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní – 
horní, ZR 3 - za účelem vybudování přípojek inž. sítí – dešťová a splašková kanalizační 
přípojka a přípojka elektro v rámci novostavby správní budovy firmy, včetně přístupu a 
příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné 
další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb 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 umístění inž. sítí, mezi městem Žďár nad Sázavou – 
jako povinným a společností Organizační kancelář s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, 
ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na 
částech p. č. 1969/2, 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 - za účelem umístění přípojek inž. sítí – dešťová a 
splašková kanalizační přípojka a přípojka elektro v rámci novostavby správní budovy 
firmy v lokalitě ul. Okružní – horní, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich 
provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce kabelového rozvodu se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 7

JANTUP
Elipsa



i) - Společnost SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, požádala o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
na částech p. č. 748, 749 a 752 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Barákova, ZR 1 - za 
účelem rekonstrukce horkovodní přípojky k MŠ Veselská, ZR 1 v celkové délce 36 m 
v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Barákova – rekonstrukce horkovodní přípojky pro 
MŠ“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné 
další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb 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 umístění horkovodní přípojky, mezi městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – 
jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na 
částech p. č. 748, 749 a 752, 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 k. ú. Město Žďár - za účelem umístění horkovodní přípojky k MŠ 
Veselská, ZR 1 v celkové délce 36 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou ul. Barákova – 
rekonstrukce horkovodní přípojky pro MŠ“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího 
provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodní přípojky se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 8) 
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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, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 1030034851/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na částech p. č.  2163, 2166/5, 2193/1 a 2194 v k. ú. Město Žďár - za 
účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Jungmannova, hřiště“, 
spočívající v umístění distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, pilíř, 
rozpojovací skříň v lokalitě sportoviště „Bouchalky“ ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu 
k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. 
rekonstrukce uvedené stavby.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb 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 vedení distribučního zařízení na pozemcích 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, a to na částech p. č. 2163, 2166/5, 
2193/1 a 2194 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., Jungmannova, hřiště“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové 
vedení NN, pilíř, rozpojovací skříň v lokalitě sportoviště „Bouchalky“ ZR 1 - 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. 9) 
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k) - Radě města je předkládána ke schválení Smlouva, která bude uzavřena mezi 
vlastníkem nemovitostí městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4, (SVK) - stavba „Žďár nad 
Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. V Lískách a Na Úvoze“. Město je 
vlastníkem nemovitostí m.j. p. č. 2988, 3036, 3069, 3092, 3093, 3095, 3124 a 3173, 
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, vše v k. ú. Město Žďár. Podpisem uvedené smlouvy přenechává vlastník 
nemovitostí pozemky investorovi do bezúplatného užívání pro účely předmětné stavby. 
Město podpisem této smlouvy dává souhlas s umístěním a provedením stavby a se 
zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 
V Lískách a Na Úvoze“ a souhlasí se zásahem do pozemku vlastníka v souvislosti 
s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 
V Lískách a Na Úvoze“. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s umístěním 
a provedením předmětné stavby bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem 
Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 2988, 3036, 3069, 3092, 3093, 
3095, 3124 a 3173, 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, vše v k. ú. Město Žďár a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací 
Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. V Lískách a Na Úvoze“, předmětem které je přenechání 
nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání pro účely 
předmětné stavby, souhlas s umístěním a provedením stavby a se zahájením správních 
řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. V Lískách a Na 
Úvoze“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby 
„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. V Lískách a Na Úvoze“, 
v předloženém znění. 

(příloha č. 10) 
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