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Obsah majetkoprávních jednání  RM č.j. 1299/2017/OP dne 20.11.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Smlouvy o 

zemědělském pachtu  
- vyhlášení záměrů 
na změny a doplnění 
smluv 

ZD Nové Město n. Mor. 
Staviště zem.obch.dr., 
Veselíčko 
Otakar Beran, Světnov 
Agro-Měřín a.s., Měřín 

k.ú. Veselíčko u ZR 
k.ú. Město ZR 
k.ú. Zámek ZR 
k.ú. Stržanov 
k.ú. Světnov 
 

viz příloha  Snížení výměry některých zeměděl. 
pozemků k užívání z důvodu náletových 
porostů, mezí, cest, dále změny a doplnění 
smluv 

b) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

Ing. L. K., Račín k.ú. Město ZR 
ul. 1.máje, ZR 1 

část 119/2 – ost.pl. 
část 147/3 – ost.pl. 
ve výměře cca 22 m2 
za 
část 147/4 - ost.pl. 
část 147/5 – ost.pl. 
ve výměře cca 22 m2 
 

Zřízení přechodu pro chodce, chodník, VO, 
včetně varovného signálního pásu u 
přechodu 
 

c) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

M. B.,  
Moravské Křižánky 

k.ú. Město ZR 
ul. Makovského, ZR 7 
 
 

část 4669/1 – ost.pl. 
ve výměře cca 70 m2 
 

Zahrada - pozemek přiléhající k objektu RD 
po přestavbě býv.výměníkové stanice 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

Ing. M. V.,  
ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 5 
 
 

část 2925/1 – zahrada 
ve výměře 142 m2 
 

Stávající zahrádka u BD 

e) 
 

Pronájem pozemku 
Výpůjčka pozemku 
- schválení 

V. P.,  
ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 5 

část 2925/1 – zahrada 
28 m2 
zbýv.část – výpůjčka 
 

Zahrádka u BD, dále užívání a údržba 
zatravněného pozemku 

f) 
 

Darovací smlouva 
- schválení 

Javlin a.s., Praha k.ú. Město ZR 
ul. Žižkova, ZR 1 

Finanční dar Provoz Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou 
 

g) 
 

Dohoda o využívání 
lesních cest a o 
vzájemné spolupráci 
- schválení 
 

COLAS CZ, a.s., Praha k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

9653, 9654, 9655, 9658, 
9687 

Jízda a dočasné uskladnění sypkého 
stavebního materiálu 



h) Žádost o zvážení 
využití pozemku 
- seznámení 

Majitelé budov 
Veselská 54/14, 55/12, 
56/10, ZR  

k.ú. Město ŽR 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 Změna využití - stavebního pozemku na 
pozemek veřejného prostranství (chodník, 
trávník, městský mobiliář, průchod z ul. 
Veselská do parku Farská humna) 
 

i) Dohoda o 
vypořádání části 
přístupové 
komunikace 
- schválení 

TBG PKS a.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
PZ Jamská 

komunikace na části p.č. 
5384 a 5385/1 – nově 
dle GP 5384/2 – ost.pl., 
ost. kom. ve vým. 64 m2 

Vypořádání části přístupové komunikace po 
vybudování 
 
 
 
 

j) Věcné břemeno 
- schválení  

SŽDC, st.org., Praha k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 

7271 Přípojka dešťové kanalizace v rámci stavby 
„Kolejové úpravy v zst. Žďár n.S., staveb. 
objektu SO 01-16-01 Žst. Žďár n.S:, 
železniční spodek, Napojení na dešťovou 
kanalizaci – přípojka“ 
 

k) Věcné břemeno 
- schválení  

Společenství vlastníků 
jednotek Wolkerova 
1,3,5,7,9,11, ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Wolkerova, ZR 4 

3887 Vybudování výtahů a chodníku 
 

 



a) - Změny v uzavřených pachtovních a nájemních smlouvách za účelem 
zemědělského obhospodařování pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  

 
Geneze případu 
 
Město Žďár nad Sázavou se hlásí k zásadám šetrného hospodaření na zemědělské půdě, 
vědomo si současné situace v oblasti klimatických změn, stavu ne zcela dostatečných 
protierozních opatření realizovaných na zemědělské půdě v souvislosti se změnou 
srážkových poměrů v regionu, současném přístupu společnosti k zbytkům zachovalých 
krajinných struktur (meze, remízy, rozptýlená krajinná zeleň, polní cesty), ke schopnosti 
současné zemědělské půdy zadržet vodu v krajině ovlivněné mimo jiné též velikostí podílu 
organické složky v půdě, aktivitou mikrobiálního života a stavem zhutnění půd pojezdy 
zemědělské techniky. To vše vytváří dohromady komplex faktorů, které negativně ovlivňují 
životní prostředí a hodnotu propachtovaných pozemků. Město Žďár nad Sázavou konstatuje, 
že zemědělská půda je nejenom předmětem vlastnictví a možného pachtu, ale i z pohledu 
environmentálního též veřejným statkem, plnícím řadu mimoprodukčních funkcí. 
Na základě jednání, které se uskutečnilo mezi vedením města Žďáru nad Sázavou a 
některými pachtýři, pro naplnění shora uvedené snahy, jsou navrhovány níže uvedené 
změny Smluv o zemědělském pachtu. Změna smluv o zemědělském pachtu spočívá 
zejména ve stanovení povinností třetí osobě, které byla se souhlasem města Žďáru nad 
Sázavou zemědělská půda propachtována. K této skutečnosti došlo tím, že pozemky, které 
město Žďár nad Sázavou vlastní, netvoří ucelený celek a je téměř nemožné pozemky vydat 
k užívání bez toho, aby byly zaměřeny v lánech a určeny k samostatnému užívání, mnohdy 
není ani zabezpečen přístup k některým pozemkům. Z tohoto důvodu musí pachtýři mezi 
sebou spolupracovat a vytvořit ucelené celky, na kterých následně hospodaří. Je pak 
žádoucí, aby odpovědnost za dodržování povinností, ze smluv o zemědělském pachtu nesli 
skuteční uživatelé a tím také případní porušovatelé ve smlouvě uvedených povinností a proti 
nim byly za tato pochybení uplatněny sankce. V návrhu dodatku je řešena i situace, kdy 
dojde k uplatnění sankcí a ani přesto nedojde ze strany skutečného uživatele pozemků 
k nápravě. V tomto případě pak již musí zasáhnout pachtýř, který třetí osobě užívání 
propachtovaných pozemků vypoví. Pokud by toto neučinil, hrozila by výpověď pachtu 
pachtýři. 
V souvislosti s výše uvedeným, zejména pak k zabezpečení povinnosti pachtýře dbát na 
minimalizaci vzniku eroze a dalších degradací, nesnižovat úrodnost půdy, pravidelně střídat 
plodiny, v přiměřené míře hnojit organickými a minerálními hnojivy a zajišťovat ochranu proti 
přemnožení škůdců a plevelů podle zásad pečlivé agrotechniky a správné zemědělské 
praxe, je také navržena změna výpovědní doby. Pacht založený dle příslušných smluvních 
ujednání zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi Propachtovatelem a Pachtýřem nebo 
písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů a za podmínek uvedených ve smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v třicetišestiměsíční - nově v šedesátiměsíční 
výpovědní době tak, aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září. Vypovědět 
pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht bez výpovědní doby 
lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
Kromě shora uvedených změn navrhujeme další jednání učinit u smluvních vztahů se 
společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179. Tato 
společnost užívá pozemky města v souladu s několika tituly. Jedná se o smlouvu o 
zemědělském pachtu, která je uzavřena na dobu určitou. Této smlouvy se navržené změny 
nedotknou. Další Smlouva o zemědělském pachtu je uzavřena na dobu neurčitou a dotkly by 
se jí navržené změny tak, jak jsou uvedeny shora. Dále se jedná o Smlouvu o nájmu 
pozemků, která byla městem Žďár nad Sázavou vypovězena. Se zájmem o sjednocení 
užívání těchto pozemků, když v současné době běží 5 letá výpovědní doba, navrhujeme, aby 
pro zabezpečení shora uvedeného, rada města rozhodla o zpětvzetí výpovědi a zařadila tyto 
pozemky do Smlouvy o zemědělském pachtu, kde budou tvořit přílohu č. 2. A v poslední 
řadě město pronajímá zemědělské pozemky, které získalo výkupem od fyzických osob. Tyto 
fyzické osoby však se společností měly uzavřené smlouvy o nájmu, popřípadě smlouvy o 
zemědělském pachtu, do kterých na straně vlastníka (tedy pronajímatele nebo 
propachtovatele) vstoupilo město Žďár nad Sázavou. Souhrn pozemků by pak tvořil přílohu 



č. 3 ke smlouvě. O přílohu č. 2 a přílohu č. 3 navrhujeme doplnit čl. II. Úvodní ustanovení 
Smlouvy o zemědělském pachtu, která je uzavřena na dobu neurčitou. 
Další změnu navrhujeme učinit u smluvních vztahů se společností Zemědělským družstvem 
Nové Město na Moravě, družstvo, se sídlem Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, 
IČ144924, která žádá o změnu výměry u pozemku p. č. 852/11 o celkové výměře 1 684 m2 

v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou. Obhospodařovaná je však pouze část této výměry a 
to 633 m2. Takto bude také změněna výměra v Příloze č. 1.  
Další změna bude pro jednání rady města připravena po získání dotace na naučnou stezku 
Vetelská soustava. Jedná se o pozemky, které užívá ZP Ostrov nad Oslavou, se sídlem 
Ostrov nad Oslavou č. 36, IČ 25546341. Rozhodnutím rady města ze dne 24. 8. 2015 
Smlouva o zemědělském pachtu, předmětem které je užívání pozemků ZP Ostrov nad 
Oslavou, byla vypovězena. Výpovědní doba je 5 letá. Po projednání a předběžné dohodě se 
zástupci ZP Ostrov nad Oslavou bylo dohodnuto, že radě města bude předložen návrh na 
zpětvzetí výpovědi s tím, že bude změněna výše nájemného, podmínky pachtu a rozsah 
pozemků. Tento návrh bude předložen radě města k projednání na některém z následujících 
jednání rady města. 
 
Počet stran:  6 
 
Počet příloh: 4 
 
Návrh usnesení:  
 
1. Rada města vyhlašuje záměr na změnu a doplnění Smlouvy o zemědělském pachtu, 
uzavřené dne 8  8. 2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a Zemědělským družstvem Nové 
Město na Moravě, družstvo, se sídlem Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 
144924, v předloženém znění. 
 
2. Rada města vyhlašuje záměr na změnu a doplnění Smlouvy o zemědělském pachtu, 
uzavřené dne 4. 8. 2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a „Staviště“ zemědělské obchodní 
družstvo se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867, ve znění Dodatku 
č. 1 ze dne 30. 3. 2017, v předloženém znění. 
 
3. Rada města vyhlašuje záměr na změnu a doplnění Smlouvy o zemědělském pachtu, 
uzavřené dne 14. 9. 2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Otakarem Beranem, 
bytem Světnov 34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 60572612, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
7.4. 2017, v předloženém znění. 
 
4.  Rada města bere zpět výpověď nájmu pozemků, které společnost AGRO – Měřín, a.s., se 
sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, užívá v souladu se Smlouvou o nájmu ze 
dne 30. 12. 1995, doručenou dne 10. 9. 2015. 
 
5. Rada města vyhlašuje záměr na změnu a doplnění Smlouvy o zemědělském pachtu, 
uzavřené dne 8. 11. 2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, 
a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
28.2.2017, v předloženém  znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záměr 
 
Rada města vyhlašuje záměr na změnu Smluv o zemědělském pachtu, a to: 
 
1. Smlouvy o zemědělském pachtu, uzavřené dne 8. 8. 2016 mezi městem Žďár nad 
Sázavou a Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, družstvo, se sídlem Petrovická 
857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 144924, s tím, že: 

 Dochází ke změně u pozemku, uvedeného v Příloze č. 1 - výměra pozemku p. č. 
852/11 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 1 684 m2 se mění na výměru 633 m2 

  
 čl. VII. Práva a povinnosti Pachtýře, bod 3. ve znění: 

Pachtýř je oprávněn propachtovat Předmět zemědělského pachtu nebo jej předat k 
užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele. 
se doplňuje následovně:  
V případě souhlasu Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě tato osoba zodpovídá za plnění povinností, z této smlouvy 
vyplývajících. V případě, že ze strany třetí osoby dojde k porušení povinností 
pachtýře, z této smlouvy vyplývajících a třetí osoba ani po uplatnění smluvních pokut 
ze strany Propachtovatele nezjedná nápravu, je Propachtovatel oprávněn sdělit 
Pachtýři, že souhlas s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
odvolává. Doručením odvolání souhlasu s propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě Propachtovateli se považuje za to, že předchozí písemný souhlas 
Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
nebyl dán. 

 čl. VIII. Zánik nájmu, bod 1 ve znění: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v třicetišestiměsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby, lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
se mění následovně: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesátiměsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci kalendářního roku, tj. do 31. prosince.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby, lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 

(příloha č. 1 k záměru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 1
doba neurčitá

číslo druh výměra výměra doba číslo nová cena 
parcely pozemku  v m2 v ha LV cena/ha celkem

803/26 orná půda 861 0.0861 neurčitá 1 3 000.00 258.30
830/1 trvalý travní porost 2905 0.2905 neurčitá 1 3 000.00 871.50
830/4 trvalý travní porost 167 0.0167 neurčitá 1 3 000.00 50.10

část 852/11 orná půda 633 0.0633 neurčitá 1 3 000.00 189.90
1054/61 orná půda 2108 0.2108 neurčitá 1 3 000.00 632.40
1160/1 trvalý travní porost 600 0.06 neurčitá 1 3 000.00 180.00
1160/9 ostatní plocha 38 0.0038 neurčitá 1 3 000.00 11.40
1232/1 orná půda 3714 0.3714 neurčitá 1 3 000.00 1 114.20

1232/49 orná půda 820 0.082 neurčitá 1 3 000.00 246.00
11846 1.1846 3 553.80

Blok č. 16 Veselíčko u ZR

k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou



1:1124,  Zdroje dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální, Data půdních bloků a dílů © Ministerstvo zemědělství ČR
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Záměr 
 
Rada města vyhlašuje záměr na změnu Smluv o zemědělském pachtu, a to: 
 
2. Smlouvy o zemědělském pachtu, uzavřené dne 4. 8. 2016 mezi městem Žďár nad 
Sázavou a „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ48530867, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2017 s tím, že: 

 čl. VII. Práva a povinnosti Pachtýře, bod 3. ve znění: 
Pachtýř je oprávněn propachtovat Předmět zemědělského pachtu nebo jej předat k 
užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele. 
se doplňuje následovně: 
V případě souhlasu Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě tato osoba zodpovídá za plnění povinností, z této smlouvy 
vyplývajících. V případě, že ze strany třetí osoby dojde k porušení povinností 
pachtýře, z této smlouvy vyplývajících a třetí osoba ani po uplatnění smluvních pokut 
ze strany Propachtovatele nezjedná nápravu, je Propachtovatel oprávněn sdělit 
Pachtýři, že souhlas s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
odvolává. Doručením odvolání souhlasu s  propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě Propachtovateli se považuje za to, že předchozí písemný souhlas 
Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
nebyl dán. 
 

 čl. VIII. Zánik nájmu, bod 1 ve znění: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v třicetišestiměsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby, lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
se mění následovně: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesátiměsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Záměr 
 
Rada města vyhlašuje záměr na změnu Smluv o zemědělském pachtu, a to: 
 
3. Smlouvy o zemědělském pachtu, uzavřené dne 14. 9. 2016 mezi městem Žďár nad 
Sázavou a panem Otakarem Beranem, bytem Světnov 34, 591  01 Žďár nad Sázavou, IČ
 60572612, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 4. 2017, s tím, že: 

 čl. VII. Práva a povinnosti Pachtýře, bod 3. ve znění: 
Pachtýř je oprávněn propachtovat Předmět zemědělského pachtu nebo jej předat k 
užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele. 
se doplňuje následovně: 
V případě souhlasu Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě tato osoba zodpovídá za plnění povinností, z této smlouvy 
vyplývajících. V případě, že ze strany třetí osoby dojde k porušení povinností 
pachtýře, z této smlouvy vyplývajících a třetí osoba ani po uplatnění smluvních pokut 
ze strany Propachtovatele nezjedná nápravu, je Propachtovatel oprávněn sdělit 
Pachtýři, že souhlas s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
odvolává. Doručením odvolání souhlasu s  propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě Propachtovateli se považuje za to, že předchozí písemný souhlas 
Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
nebyl dán. 
 

 čl. VIII. Zánik nájmu, bod 1 ve znění: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v třicetišestiměsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby, lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
se mění následovně: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesátiměsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci kalendářního roku, tj. do 31. prosince.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby, lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záměr 
 
Rada města vyhlašuje záměr na změnu Smluv o zemědělském pachtu, a to: 
 
4. Smlouvy o zemědělském pachtu, uzavřené dne 8. 11. 2016 mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 
49434179, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2017, s tím, že: 

 čl. II. Úvodní ustanovení ve znění: 
Propachtovatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků v obci Žďár nad Sázavou a 
v katastrálním území Zámek Žďár a Město Žďár, uvedených v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Pozemek“). 
se doplňuje  následovně: 
Propachtovatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků v obci Žďár nad Sázavou a 
v katastrálním území Zámek Žďár a Město Žďár, uvedených v příloze č. 1, č. 2 a č. 
3, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Pozemek“). 
 

 čl. VII. Práva a povinnosti Pachtýře, bod 3. ve znění: 
Pachtýř je oprávněn propachtovat Předmět zemědělského pachtu nebo jej předat k 
užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele. 
se doplňuje následovně: 
V případě souhlasu Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě tato osoba zodpovídá za plnění povinností, z této smlouvy 
vyplývajících. V případě, že ze strany třetí osoby dojde k porušení povinností 
pachtýře, z této smlouvy vyplývajících a třetí osoba ani po uplatnění smluvních pokut 
ze strany Propachtovatele nezjedná nápravu, je Propachtovatel oprávněn sdělit 
Pachtýři, že souhlas s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
odvolává. Doručením odvolání souhlasu s  propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě Propachtovateli se považuje za to, že předchozí písemný souhlas 
Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
nebyl dán. 
 

 čl. VIII. Zánik nájmu, bod 1 ve znění: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v třicetišestiměsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby, lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
se mění následovně: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesátiměsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci kalendářního roku, tj. do 31. prosince.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby, lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 

(příloha č. 1, 2, 3 k záměru) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1
Smlouva o zem.pachtu - Agro-Měřín a.s.
doba neurčitá

číslo druh výměra výměra doba číslo cena cena 
parcely pozemku  v m2  v ha LV Podíl za ha celkem

7292 orná půda 46 0.0046 neurčitá 1 5 200.00 23.92
7294/2 orná půda 1152 0.1152 neurčitá 1 5 200.00 599.04

1198 0.1198 622.96 622.96

číslo druh výměra výměra doba číslo cena cena 
parcely pozemku  v m2  v ha LV Podíl za ha celkem

8102 orná půda 309 0.0309 neurčitá 1 5 200.00 160.68
8103 orná půda 320 0.032 neurčitá 1 5 200.00 166.4

629 0.0629 327.08 327.08

číslo druh výměra výměra doba číslo cena cena 
parcely pozemku  v m2  v ha LV Podíl za ha celkem

643 orná půda 3512 0.3512 neurčitá 1 5 200.00 1 826.24
644/2 orná půda 1733 0.1733 neurčitá 1 5 200.00 901.16
644/3 orná půda 3274 0.3274 neurčitá 1 5 200.00 1 702.48
644/5 orná půda 1884 0.1884 neurčitá 1 5 200.00 979.68
644/6 orná půda 1805 0.1805 neurčitá 1 5 200.00 938.60

12208 1.2208 6 348.16 6 348.16

číslo druh výměra výměra doba číslo cena cena 
parcely pozemku  v m2  v ha LV Podíl za ha celkem

815/4 orná půda 2986 0.2986 neurčitá 1 5 200.00 1 552.72
část 818/4 orná půda 5000 0.5 neurčitá 1 5 200.00 2 600.00

7986 0.7986 4 152.72 4 152.72

Cena celkem: 11 450.92

k. ú. Zámek Žďár

k. ú. Zámek Žďár

Blok č. 12 - Za Pilskou nádrží

Blok č. 2 - U Malého lesa

k. ú. Město Žďár

Blok č. 5 - Vysočany

k. ú. Město Žďár

Blok č. 11 -  u čerpací stanice PH



Příloha č. 2
doba neurčitá

p. č. výměra výměra číslo podíl
v m2 v ha LV

5055/1 2793 0.2793
7289 ostatní plocha 226 0.0226
7290 889 0.0889
7295 9569 0.9569

7365/1 4744 0.4744
7365/2 2613 0.2613

7670 485 0.0485
7672/1 11803 1.1803
7688/1 8504 0.8504

7725 23 0.0023
7727 13 0.0013
7733 546 0.0546
7734 283 0.0283
7737 ostatní plocha 77 0.0077
7738 6 0.0006
7740 ostatní plocha 736 0.0736
7769 72 0.0072
7770 ostatní plocha 343 0.0343
7904 16 0.0016
7941 312 0.0312
7952 404 0.0404
7957 132 0.0132
7958 740 0.074
8046 115 0.0115
8049 4246 0.4246
8050 306 0.0306

8053/1 5886 0.5886
8054 312 0.0312
8055 3854 0.3854

8059/1 2659 0.2659
8060 526 0.0526
8117 326 0.0326

8121/1 6149 0.6149
8131 2752 0.2752

  8145/1 561 0.0561
8257 604 0.0604
8258 ostatní plocha 12 0.0012
8261 22 0.0022
8283 554 0.0554
8301 ostatní plocha 290 0.029
8306 ostatní plocha 456 0.0456
8310 ostatní plocha 615 0.0615
8353 292 0.0292 6002 1/2
8364 157 0.0157
8366 243 0.0243
8368 358 0.0358
8370 4748 0.4748
8461 3184 0.3184
8465 ostatní plocha 1029 0.1029

8498/2 ostatní plocha 3590 0.359
č.  8500/2 ostatní plocha 5717 0.5717

8797 ostatní plocha 31 0.0031
8908 138 0.0138
8909 298 0.0298

k. ú. Město Žďár

Nájemní smlouva AGRO -Měřín a.s. - původní



9063/1 92516 9.2516
9612 574 0.0574
9615 1474 0.1474
9918 800 0.08
9919 ostatní plocha 1127 0.1127
9926 544 0.0544

10029 ostatní plocha 919 0.0919
celkem: 193313 19.3313

p. č. výměra v m2 výměra v ha
583/1 19505 1.9505
623/1 3414 0.3414
623/2 3644 0.3644
623/3 5938 0.5938
623/5 867 0.0867 59 11/64
623/9 3813 0.3813

623/12 2101 0.2101 817 1/2
630/1 996 0.0996 59 11/64
632/7 412 0.0412 59 11/64

633 704 0.0704
636/2 3712 0.3712
637/3 3490 0.349

746/12 1648 0.1648
746/14 689 0.0689
746/23 554 0.0554
770/5 28339 2.8339
773/2 32 0.0032
773/3 924 0.0924
774/1 12928 1.2928

774/11 8886 0.8886
774/14 50982 5.0982
774/21 23527 2.3527
774/24 274 0.0274
774/29 1264 0.1264 51 1/12
774/31 9756 0.9756
774/32 11364 1.1364
774/37 516 0.0516
774/38 1803 0.1803
774/39 3805 0.3805
774/40 3848 0.3848
774/42 517 0.0517
774/43 5730 0.573
774/44 6494 0.6494
774/52 5207 0.5207

816 1041 0.1041
817 984 0.0984

818/12 5504 0.5504
1178 164 0.0164

celkem: 235376 23.5376

p. č. výměra v m2 výměra v ha
458/1 4140 0.414
458/2 126 0.0126
458/3 1597 0.1597
458/4 625 0.0625

458/11 1069 0.1069
celkem: 7557 0.7557

k. ú. Zámek Žďár

k. ú. Stržanov



Příloha č. 3
Vykoupené zemědělské pozemky 

doba neurčitá

KÚ - název 
(parcela)

Lokalita Číslo 
LV

Kmen. 
č.parcely

Pod
děle
ní

Výměra 
(m2) 
(Parcela)

Druh 
pozemku

Pův. vlastník Datum 
nabytí

Město Žďár Jamská 1 9062 7035 orná půda 23.5.2017
Město Žďár Mělkovice 8975 285 orná půda 1.6.2017
Město Žďár Mělkovice 8980 566 orná půda 1.6.2017
Město Žďár Mělkovice 8996 813 orná půda 1.6.2017
Zámek Žďár Santiniho 1 637 1 10491 travní porost 7.2.2017
Zámek Žďár Santiniho 1 623 4 2928 travní porost 30.5.2017
Zámek Žďár Santiniho 59 623 5 867 travní porost 30.5.2017
Zámek Žďár Santiniho 59 630 1 996 ostatní plocha 30.5.2017
Zámek Žďár Santiniho 59 632 7 412 orná půda 30.5.2017
Zámek Žďár Santiniho 623 10 3666 travní porost 6.6.2017
Zámek Žďár Santiniho 637 4 3423 travní porost 6.6.2017
Zámek Žďár Santiniho 59 623 5 867 travní porost 12.9.2017
Zámek Žďár Santiniho 59 630 1 996 ostatní plocha 12.9.2017
Zámek Žďár Santiniho 59 632 7 412 orná půda 12.9.2017



b) - Město Žďár nad Sázavou jako investor stavby připravuje akci: „Přechod pro chodce, 
chodník, veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“. Tato stavba, jejíž součástí 
je vedení veřejného osvětlení a úprava chodníku pro přechod pro chodce, je částečně 
vedena i po pozemcích p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 147/5 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár, jejichž vlastníkem je Ing. L. K., Račín. 
Proto bylo ze strany města s p. K. jednáno o možnosti provedení této stavby města a 
následném majetkoprávním vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům v jeho 
vlastnictví..Bylo dohodnuto řešení formou směny části dotčených pozemků ve vlastnictví 
p. K. ve výměře cca 22 m2 za část pozemků o stejné výměře ve vlastnictví města, a to 
z p. č. 119/2 – ost. plocha, ostatní komunikace a z p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Město Žďár.  

  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se směnou 
pozemků bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu 
pozemků ve vlastnictví Ing. L. K, Račín, a to části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha 
a části p. č. 147/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec Žďár nad 
Sázavou v k. ú. Město Žďár za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. 
č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace v celkové výměře cca 22 m2, 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 
majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou stavbou 
investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ul. 
1. máje, Žďár nad Sázavou 3“. 
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. 

(příloha č. 1) 
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c) - Vlastníci rodinných domů, postavených v rámci přestavby výměníkových stanic, 
požádali město o odprodej pozemků ve vlastnictví města, přiléhajících k bývalým 
výměníkovým stanicím. Rada města na svých předchozích zasedáních rozhodla 
v současné době nevyhlašovat záměr s tím, že se tyto prodeje projednají až po 
stabilizaci území Žďár nad Sázavou 7. Architekt města toto území zpracoval do 
mapového podkladu a navrhl, které pozemky by mohly být předmětem prodeje za účelem 
rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří 
vlastníci výměníkových stanic žádají o odprodej i v současné době, bylo radě města 
předloženo k rozhodnutí, zda v současné době může dojít k prodeji pozemků u 
výměníkových stanic, a to dle mapového podkladu, zpracovaného architektem města.  
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření organizační složky TSBM ZR: 
Z hlediska TSBM bez připomínek. 

 
- Radě města dne 13. 2. 2017 byl předložen k projednání níže uvedený návrh usnesení:  
Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru připravit vyhlášení záměru na prodej 
pozemků v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 – rozšíření pozemků u bývalých výměníkových 
stanic, a to dle návrhu a v rozsahu mapového podkladu architekta města. 
- Rada města po projednání přijala níže uvedené usnesení: 
Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků v lokalitě Žďáru nad 
Sázavou 7 – rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic, a to dle návrhu a v 
rozsahu mapového podkladu architekta města. 
 
- Po tomto rozhodnutí RM byla těmto žadatelům ze strany města až do doby stabilizace 
tohoto území nabídnuta opětovně možnost dlouhodobého pronájmu pozemků. 
 
- Na uvedenou nabídku pronájmu pozemku již dříve kladně reagovali pouze 2 zájemci – 
p. M. B. a manželé O. a L. Z. 
 
- Dále dne 19. 2. 2017 sdělili manželé L. a J. Z., bytem ZR 7, že nemají zájem o 
pronájem části přilehlého pozemku u jejich domu.  
 
- Rada města dne 27. 3. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
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,  k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – 
ostatní pl., jiná plocha – části ve výměře cca 127 m2 s využitím na zahrádku u RD č.p. 
1654 v ul. Pelikánova 36, ZR 7, a dále části ve výměře cca 75 m2 s využitím na zahrádku 
u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 - rozšíření pozemků u bývalých výměníkových 
stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 (dle mapového podkladu) s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 28. 3. do 27. 4. 2017. 
 
- Následně dne 3. 4. 2017 byla k této nabídce pronájmu ještě doručena žádost p. O. P., 
bytem Řečice, v zastoupení sestry S. Č., bytem ZR 7, která v této nemovitosti bydlí na 
základě řádného pronájmu a RD chce v budoucnu od bratra odkoupit. Pan P. žádá o 
pronájem pozemku města p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár, a to části ve výměře cca 121 
m2 - za účelem rozšíření pozemku u bývalé výměníkové stanice pro umožnění vstupu 
k nemovitosti, vybudování mobilního pískoviště, oplocení pozemku a zamezení vstupu 
cizích osob a psů na pozemek u RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7.  



- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR a TSBM souhlasí s pronájmem 
pozemku bez připomínek. 
 
- Rada města dne 10. 4. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
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,  k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – 
ostatní pl., jiná plocha - části ve výměře cca 121 m2 (dle mapového podkladu) - za 
účelem rozšíření užívání pozemku u bývalé výměníkové stanice pro umožnění vstupu 
k nemovitosti RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 - s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 
 
- Záměr č. 168/2017-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 12. 4. do 12. 5. 
2017. 
 
- Dne 24. 4. 2017 byla městu Žďár nad Sázavou doručena reakce na uvedený vyhlášený 
záměr města. Jedná se o nesouhlas Společenství vlastníků Makovského 52 se sídlem 
Makovského 1656/52, ZR 7, s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku části ve 
výměře 75 m2 (dle mapového podkladu) p. M. B., trvale bytem Moravské Křižánky – za 
účelem využití na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7.  
 
- Poté dne 9. 5. 2017 byla městu Žďár nad Sázavou doručena reakce p. J. M., pí M. M. a 
p. L. P. s žádostí o řešení problému ve věci rozhodnutí RM č. 64 ze dne 10. 4. 2017 – 
majetkoprávní jednání – bod e) k přijetí usnesení: Rada města nesouhlasí s vyhlášením 
záměru na prodej pozemků v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 – rozšíření pozemků u bývalých 
výměníkových stanic, a to dle návrhu a v rozsahu mapového podkladu architekta města. 
 
- Rada města dne 22. 5. 2017 přijala níže uvedené usnesení: 
1. Rada města po projednání schvaluje pronájem 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, k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha – části ve výměře 
127 m2 (dle mapového podkladu) manželům O. a L. Z., oba trvale bytem ZR 7 – za 
účelem využití na zahrádku u RD č.p. 1654 v ul. Pelikánova 36, ZR 7 - rozšíření pozemků 
u bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně. 
 
2. Rada města po projednání neschvaluje pronájem 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, k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha – části ve výměře  
75 m2 (dle mapového podkladu) p. M. B., trvale bytem Moravské Křižánky – za účelem 
využití na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 - rozšíření pozemků u 
bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 
 
3. Rada města po projednání schvaluje pronájem 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, k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha - části ve výměře 
121 m2 (dle mapového podkladu) p. O. P., trvale bytem Řečice - za účelem využití na 
zahrádku - rozšíření užívání pozemku u bývalé výměníkové stanice pro umožnění vstupu 
k nemovitosti RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 



Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně. 
 
- S takto přijatým usnesením RM byl p. B. seznámen. Následně bylo p. B. městu zasláno 
odvolání proti reakci Společenství vlastníků Makovského 52, ZR 7.   
 
- Dne 4. 10. 2017 proběhlo šetření na místě samém za účasti vedení města, p. B. a 
zástupců Společenství vlastníků Makovského 52, ZR 7. 
 
- Dne 10. 10. 2017 podal p. M. B., trvale bytem Moravské Křižánky, na MěÚ ZR novou 
žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou včetně zakreslení, 
ve které žádá o výměru cca 60-70 m2 p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem využití 
k odpočinku pro jeho rodinu. 
 
- Zároveň byl tento nový návrh požadovaného pronájmu pozemku se zákresem p. B. 
doručen i zástupcům Společenství vlastníků Makovského 52, ZR 7. Tito zaslali městu 
Žďár nad Sázavou dne 1. 11. 2017 novou písemnou reakci na původně vyhlášený záměr 
č. Z-168/2017-OP – viz příloha č. 2. 
 
Vzhledem k tomu, že se na předmětné části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár nachází inž. 
sítě – kanalizační vedení, byl požádán vlastník této sítě Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko se sídlem Vodárenská 2, Žďár n. Sáz. o vyjádření k případnému pronájmu. 
 
Vyjádření SVK Žďársko: 
- v současné době se na předmětné části nachází potrubí stávající stoky jednotné 
kanalizace DN 200 KA v majetku SVK Žďársko 
- podmínkou pronájmu části pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár je zajištění přístupu 
VAS a SVK Žďársko na tento pozemek (zejména ke kanalizační šachtě č. 1212) – musí 
to být ve smlouvě 
 
Počet stran:  3  
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
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, k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní 
pl., jiná plocha – části ve výměře cca 60 - 70 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem 
využití na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 - rozšíření pozemků u 
bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 
Vzhledem k tomu, že se na předmětné části pozemku nachází potrubí stávající stoky 
jednotné kanalizace DN 200 KA v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se 
sídlem Vodárenská 2, Žďár n. Sáz., dle vyjádření SVK Žďársko podmínkou pronájmu 
části pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár je zajištění přístupu VAS a SVK Žďársko 
na tento pozemek (zejména ke kanalizační šachtě č. 1212) – bude smluvně zajištěno v 
nájemní smlouvě. 

 (příloha č. 2) 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 2



JANTUP
Textový rámeček
4669/1

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Čára



d) - Pan Ing. M. V., trvale bytem ZR 5, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 2925/1 – zahrada v k.ú. Město Žďár ve výměře cca 
142 m2 – za účelem využití na zahrádku u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v k. ú. 
Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5, z důvodu vlastnictví bytu v uvedeném byt. 
domě (dědictví po matce). Dříve užívala tuto část pozemku na zahrádku na základě 
uzavřené nájemní smlouvy s městem ze dne 11.7.2006 matka žadatele paní B. V., bytem 
ZR 5. Žadatel má zájem nadále užívat tento pozemek jako užitkovou zahrádku. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem pozemku 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, 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, a to části p. č. 2925/1 – 
zahrada ve výměře cca 142 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem využití na 
zahrádku u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 2926 v k. ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 
1001/46, ZR 5. 

 (příloha č. 3) 
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e) – Paní V. P., trvale bytem ZR 5, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 2925/1 – zahrada v k.ú. Město Žďár ve výměře cca 28 m2 – 
za účelem využití na zahrádku a části ve výměře cca 143 m2 – výpůjčku za účelem 
užívání a údržby zatravněného pozemku zahrady u bytového domu čp. 1001 na p. č. 
2926 v k. ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5, z důvodu vlastnictví bytu 
v uvedeném byt. domě (dar od rodičů). Dříve užívali tuto část pozemku na zahrádku na 
základě uzavřené nájemní smlouvy s městem ze dne 15. 12. 1999 rodiče žadatelky 
manželé J. a V. M., dříve bytem ZR 5, nyní Vysoké. Žadatelka má zájem nadále užívat 
tento pozemek částečně jako užitkovou zahrádku a částečně jako zatravněnou zahrádku 
a udržovat ji na vlastní náklady. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem a výpůjčkou  pozemku bez připomínek. 
 
- Rada města dne 9. 10. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
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, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 2925/1 – 
zahrada ve výměře cca 28 m2 – za účelem využití na užitkovou zahrádku a části ve 
výměře cca 143 m2 – výpůjčka za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku 
zahrady na vlastní náklady (dle mapového podkladu) u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 
2926 v k. ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 10. 10. do 9. 11. 2017. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou paní V. P., trvale bytem ZR 5, 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, a to 
části p. č. 2925/1 – zahrada ve výměře 28 m2 – za účelem využití na užitkovou zahrádku 
a části ve výměře 143 m2 – výpůjčka za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku 
zahrady na vlastní náklady (dle mapového podkladu) u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 
2926 v k. ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně. 

(příloha č. 4) 
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f) - V souvislosti s projednáváním participativního rozpočtu města, předseda představenstva 
společnosti Javlin a.s. pan Ing. David Pavlis  sdělil, že městu Žďár nad Sázavou 
poskytne dar ve výši 50.000 Kč na činnost MěÚ ve Žďáře nad Sázavou. V souladu 
s tímto sdělením byl vypracován návrh darovací smlouvy, který je radě města předkládán 
k rozhodnutí.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města rozhodla o přijetí daru ve výši 50.000 Kč, který bude 
městu Žďár nad Sázavou poskytnut společností Javlin a.s., se sídlem Praha 1 – Staré 
Město, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, IČ 28213874 a schvaluje darovací 
smlouvu v předloženém znění. 

(příloha č. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Darovací smlouva 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:  
 
Javlin a.s., se sídlem Praha 1 - Staré město, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, IČ 28213874, 
DIČ CZ28213874, zastoupená Ing. Davidem Pavlisem, předsedou představenstva 
jako "dárce" na straně jedné  
a 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  IČO 
295841, DIČ CZ00295841 
Bankovní spojení: , a.s., č. ú.: 1    
zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
tuto 

darovací smlouvu: 
 

čl. I  
 
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 
na provoz Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. 
 

čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) přijímá a zavazuje se 
použít tento finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.  
 
 

čl. III  
Částka ve výši 50.000 Kč bude dárcem poukázána na účet obdarovaného vedený u 
číslo účtu: 1  variabilní symbol 2321 a to nejpozději do 30.11.2017. 
 

čl. IV  
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom stejnopisu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí a s 
tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 20.11.2017. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Dárce výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv 
zajistí obdarovaný. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
……………………………………..               ……………………………………… 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     Ing. David Pavlis 
starosta města Žďáru nad Sázavou   předseda představenstva Javlin a.s. 
za obdarovaného     za dárce 
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g) - Vzhledem ke skutečnosti, že společnost COLAS CZ a.s., má zájem využívat i lesní cesty 
a zemědělské pozemky ve vlastnictví města, je navržena dohoda, která by toto využívání 
lesních cest a zemědělských pozemků umožňovala. Zemědělské pozemky jsou 
využívány v případě, že společnost na ně ukládá materiál, který slouží zejména opravě 
lesních cest ve vlastnictví města, jedná se o pozemky pod vedením VN. Pro použití 
lesních cest jsou stanoveny podmínky, které jejich použití umožní. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
plynárenského zařízení bez připomínek. 
 
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 COLAS 
CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, v předloženém znění. 

(příloha č. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dohoda o využívání lesních cest a o vzájemné spolupráci  

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou 
IČO: 295841 
zastoupeným Mgr. Navrátilem Zdeňkem, starostou města 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou                                                                                          
na straně jedná (dále jen město) 
 
a 
společností COLAS CZ, a.s. 
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 6556 
IČO: 26177005 
Zastoupená: p. Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí provozovna Žďár nad Sázavou 
na straně druhé (dále jen společnost COLAS CZ, a.s.)   
 

I. 
Závazek města 

Město umožní společnosti COLAS CZ, a.s. využívat pozemky p.č. 9653, p.č. 9654, p.č. 
9655, p.č. 9658 a p.č. 9687  v katastru Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou za účelem jízdy 
po lesních cestách a dočasného uskladnění sypkého stavebního materiálu v rozsahu tak, jak 
je vyznačeno v mapovém podkladu, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této dohody 
(dále jen cesty), a to za následujících podmínek: 

- společnost COLAS CZ, a.s. bere na vědomí, že nesmí ohrozit občany, kteří se 
v lesích a na cestách pohybují, ani další stroje a zařízení lesní techniky, které po 
cestách jezdí 

- v případě kalamity nebo dalších nepředvídaných událostí mají přednost využívat 
cesty vozidla lesní techniky, zajišťující odstranění následků kalamity nebo důsledků 
jiných nepředvídaných událostí 

 

II. 
Závazek společnosti COLAS CZ, a.s. 

Společnost COLAS CZ, a.s.  se zavazuje: 
- že předá cesty, které využívala, v původním stavu s tím, že na těchto cestách bude 

opraven asfaltový povrch v případě jeho poškození  
- provést opravu vyježděných a poškozených lesních pozemků a tyto vrátit do stavu, 

ve kterém byly převzaty 
- zaplatit finanční náhradu v případě, že dojde ze strany společnosti COLAS CZ, a.s. 

nebo jejích dodavatelů k poškození lesních porostů 
- zajistit průběžné opravy cest po dobu jejich používání tak, aby byl umožněn průjezd 

osobních automobilů 
- nepoužívat k průjezdu jiné pozemky než cesty uvedené v této dohodě 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 6



- zaplatit městu za užívání cest částku 20.000 Kč a to na základě daňového dokladu 
(faktury) 

- provést opravy komunikací ve městě Žďár nad Sázavou na základě požadavku 
města v hodnotě 20 000 Kč bez DPH. 

 
III. 

Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou a to na dobu od 1.1 2018 do 31.1.2018. 
Ta ustanovení této dohody, spočívající v závazku jedné ze smluvních stran provést plnění, 
zanikají splněním těchto závazků. 
Platnost této dohody může být ukončena dohodou smluvních stran, popřípadě odstoupením 
od této dohody ze strany města, ke kterému je město oprávněno v případě, že ze strany 

společnosti COLAS CZ,a.s. dojde k porušení této dohody a ani po písemném upozornění 
města nebude tento závadný stav užívání ces v přiměřené lhůtě odstraněn. V tomto případě 
platnost dohody končí dnem doručení odstoupení od této dohody. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města společnost COLAS CZ, a.s. výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámena 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 dohodě 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.  

2. Společnost COLAS CZ, a.s. souhlasí se shromažďováním, uchováním a 
zpracováním svých osobních údajů obsažených v  této dohodě 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. Společnost COLAS CZ, a.s.  
si je zároveň vědoma svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Společnost COLAS CZ, a.s.  výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této 
smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 

4. Uzavření této dohody schválila rada města na svém zasedání dne 20.11.2017 
usnesením č.j. 1299/2017/OP. 

5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží město a 
jedno vyhotovení obdrží společnost COLAS CZ, a.s.. 

 
 Ve Žďáře nad Sázavou       V Jihlavě 
 
 
 
za město Žďár nad Sázavou        za COLAS CZ, a.s. 
Mgr. Zdeněk Navrátil          Michal Altrichter 
starosta města         ředitel oblasti Jih   
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h) - Radě města je adresován dopis, zaslaný Ing. L. G., bytem Žďár nad Sázavou, Ing. T. H., 
bytem Žďár nad Sázavou, Mgr. J. K., bytem Žďár nad Sázavou a P. K., bytem Žďár nad 
Sázavou, nazvaný Žádost o zvážení změny využití pozemku p. č. 119/9 v k.ú. Město 
Žďár.  
V současné době je platná Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Znojmont, s.r.o., IČ 25036734, 
se sídlem Žďár nad Sázavou, Santiniho 147/23, předmětem které je prodej pozemku p. č. 
119/9, ostatní plocha a části pozemku p. č. 119/13, ostatní plocha v k. ú. Město Žďár, 
obec Žďár nad Sázavou, vyznačené v mapovém podkladu, který je součástí této 
smlouvy. Ke smlouvě bylo uzavřeno 5 dodatků. Obsahem dodatku č. 5 je změna článku 
 II. Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy, kterým bylo dohodnuto, že kupní smlouva 
bude mezi smluvními stranami uzavřena po právní moci stavebního povolení stavby 
(popřípadě po uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení stavby) dále jen 
povolení stavby, na výzvu budoucího kupujícího, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů 
ode dne doručení výzvy budoucímu prodávajícímu, nejpozději však do zahájení řízení o 
povolení užívání stavby (kolaudační souhlas apod.). V případě, že  pravomocné 
povolení  stavby nebude vydáno nejpozději do 8. 3. 2018 pozbývá smlouva platnosti. 

Ze shora uvedeného vyplývá, že město Žďár nad Sázavou je smluvně vázáno do 
8.3.2018 a do tohoto termínu není oprávněno podniknout žádné kroky, vedoucí ke změně 
využití pozemku p. č. 119/9 v k. ú. Město Žďár. V případě, že ze strany budoucího 
kupujícího, tj. ze strany společnosti Znojmont, s.r.o., bude doručena žádost o změnu 
termínu vydání povolení stavby, tj. žádost o uzavření dodatku č. 6, bude tato žádost radě 
města předložena k projednání a doporučení zastupitelstvu města.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání konstatuje, že se seznámila s dopisem, 
zaslaným Ing. L. G., bytem Žďár nad Sázavou, Ing. T. H., bytem Žďár nad Sázavou, Mgr. 
J. K., bytem Žďár nad Sázavou a P. K., bytem Žďár nad Sázavou, nazvaném Žádost o 
zvážení změny využití pozemku p. č. 119/9 v k.ú. Město Žďár. 
V případě, že bude ze strany společností Znojmont, s.r.o.,  IČ 250 36 734, se sídlem 
Žďár nad Sázavou, Santiniho 147/23, doručena žádost o prodloužení termínu pro vydání 
povolení stavby na pozemku p. č. 119/9, ostatní plocha a části pozemku  p. č. 119/13, 
ostatní plocha v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, rada města při svém 
rozhodování argumenty žadatelů zváží.  

(příloha č. 7) 
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i) - Dne 26. 3. 2007  byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností TBG 
VYSOČINA s.r.o. se sídlem Žďárského 200, 674 47 Třebíč – Jejkov, uzavřena smlouva o 
výpůjčce, předmětem které byla výpůjčka pozemku s tím, že společnost na části tohoto 
pozemku je oprávněna vybudovat příjezdovou komunikaci, kterou následně bezúplatně 
převede do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. Veškerá práva a povinnosti ze 
smlouvy vyplývající postoupila společnost TBG VYSOČINA s.r.o. na společnost TBG 
PKS a.s. se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 28261976, která je 
také vlastníkem veškerého majetku kolem betonárny na ulici Jamská. Společnost TBG 
PKS a.s. by chtěla dostát závazku k bezplatnému převodu stavby – části příjezdové 
komunikace na město Žďár nad Sázavou. Za tím účelem nechala vytvořit geometrický 
plán. V souladu s ustanovením § 1084 občanského zákoníku Stavba zřízená na cizím 
pozemku připadá vlastníkovi pozemku. Vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na 
cizím pozemku stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady. Ve smlouvě o výpůjčce 
bylo dohodnuto, že společnost vybuduje příjezdovou komunikaci, kterou následně do 
vlastnictví města převede bezúplatně. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s bezúplatným 
převodem příjezdové komunikace do vlastnictví města bez připomínek. 
  
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Dohodu o vypořádání části přístupové 
komunikace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností TBG 
PKS a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 28261976, v předloženém 
znění. 

(příloha č. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dohoda o vypořádání části přístupové komunikace 
 
Město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 1IČ 295 841, DIČ CZ00295841, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem 
Navrátilem 
 
(dále jen město) na straně jedné 

 
a 

 
TBG PKS a.s. 

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČO: 28261976, DIČ: CZ28261976 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5339  

zastoupená Ing. Radkem  Klimusem – předsedou představenstva a  Ing. Petrem Pejchalem 
– místopředsedou představenstva 

(dále jen TBG PKS a.s.) na straně druhé 
 

I. 
TBG PKS a.s  vybudovala vlastními náklady příjezdovou komunikaci a to na části pozemku 
p.č. 5384, travní porost, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, který byl v souladu 
s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku označen jako pozemek p.č. 5384/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace ve výměře 64 m2. K vybudování příjezdové komunikace na 
pozemku města došlo v souladu se Smlouvou o výpůjčce ze dne 26.3.2007. Užívání 
příjezdové komunikace bylo povoleno Kolaudačním souhlasem č.j. SÚ/1766/08/Vá-5-Souh 
vydaným dne 28.11.2008 Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem stavebním. 

II. 
V souladu s ustanovením § 1083 a násl. Občanského zákoníku a násl. a Smlouvy o výpůjčce 
ze dne 26.3.2007, se shora uvedení účastníci dohodli na vypořádání stavby na cizím 
pozemku, postavené v dobré víře následovně: 

- vlastníkem příjezdové komunikace, postavené TBG PKS a.s na pozemku p.č. 5384/2 
v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, je město Žďár nad Sázavou 

- TBG PKS a.s. nepřísluší za vybudovanou příjezdovou komunikaci  na pozemku p.č. 
5384/2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou žádná náhrada.  

III. 

Uzavření této Dohody schválila rada města na svém zasedání dne 20.11.2017 usnesením 
č.j. 1299. 

Tato Dohoda obsahuje jeden list a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají účinnost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu tohoto dodatku. 

TBG PKS a.s. bere na vědomí, že město je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (dále jen zákon o registru smluv) a vnitřních předpisů města, povinnost tuto smlouvu 
zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství.  

TBG PKS a.s.  výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  …………………… 2017 
 
 

 
Město Žďár nad Sázavou    TBG PKS a.s. 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil 
                                                                                   Ing. Radek Klimus 
                                                                               předseda představenstva    
 
 
 
 
                                                                                      Ing. Petr Pejchal  
                                                                               místopředseda představenstva     





j) - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, 110 00 Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, požádala o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene: Č.J. SŽDC: E617-S-6001/2017 - za účelem vybudování 
nové dešťové kanalizační přípojky v rámci stavby „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad 
Sázavou“, stavebního objektu SO 01-16-01 Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek, 
Napojení na dešťovou kanalizaci – přípojka. Tato nová kanalizační přípojka bude 
zasahovat i na pozemek ve vlastnictví města p. č. 7271 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u Žďasu 
ul. Strojírenská, ZR 1.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních 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 na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace se sídlem Praha 1, 110 00 Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234 
– jako oprávněným, a to na části p. č. 7271 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u Žďasu, ul. 
Strojírenská, ZR 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 - za účelem umístění nové dešťové kanalizační přípojky v rámci realizace 
stavby „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“, stavebního objektu SO 01-16-01 Žst. 
Žďár nad Sázavou, železniční spodek, Napojení na dešťovou kanalizaci – přípojka - 
včetně přístupu a příjezdu k uvedené kanalizační přípojce za účelem provozu, údržby, 
oprav a příp. rekonstrukce 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SMLOUVA 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

Č.J. SŽDC: E617-S-6001/2017 
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 

Zastoupeno:  Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 

 (dále jen „Budoucí povinný“) na straně jedné 

a 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234 
zápis v OR veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správa východ, pověření č. 1971  

(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 oprávněný má zájem v rámci stavby „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“, stavebního 
objektu SO 01-16-01  Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek, Napojení na dešťovou kanalizaci – 
přípojka, vybudovat novou dešťovou kanalizační přípojku (dále jen kanalizační přípojka). Kanalizační 
přípojka bude zasahovat i na pozemek ve vlastnictví budoucího povinného. 

2. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 7271 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 kanalizační přípojky, zřízené ve 
prospěch Budoucího oprávněného 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 
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kanalizační přípojky 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.  

6.  Rozsah budoucího zatížení pozemku je patrný z přílohy – situace, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

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 kanalizační přípojky 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 kanalizační přípojky 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 umístěním kanalizační přípojky 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 ............ 

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 výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 

 

Příloha č.1.: Situační snímek plánovaného umístění kanalizační přípojky - nedílná součást smlouvy. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 

 
Budoucí povinný: 

   V Olomouci dne: 

 
   Budoucí oprávněný: 

  

 

 
Město Žďár nad Sázavou 
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 

     Ing. Miroslav Bocák    

ředitel Stavební správy východ                   
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k) - Společenství vlastníků jednotek, Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 11 se sídlem Wolkerova 2082/7, 
ZR 4, IČ 26265559, požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 3887 
v k. ú. Město Žďár - za účelem přístavby výtahů a vybudování přístupového chodníku k 
BD Wolkerova č.p. 2079 - 2084 na p. č. 3881 v k. ú. Město Žďár, č.or. 1 – 11, ZR 4.   
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních 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, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
Společenstvím vlastníků jednotek Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 11 se sídlem Wolkerova 
2082/7, ZR 4, IČ 26265559 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad 
Sázavou, a to na části p. č. 3887 v k. ú. Město Žďár u uvedeného byt. domu – za účelem 
umístění přístavby výtahů a přístupového chodníku k BD Wolkerova č.p. 2079 - 2084 na 
p. č. 3881 v k. ú. Město Žďár, č.or. 1–11, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu za účelem 
provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce 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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