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Obsah majetkoprávních jednání  RM č.j. 1409/2018/OP dne 12.2.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Směna pozemků 

- vyhlášení záměru 
Agro-Měřín, a.s. 
Ing. S., Praha 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Klafar  III, ZR 3 
 

- 8064/4 – orná půda  - dle 
GP díl „g“ -  294 m2   
- část 8061/1 – orná p.  - 
dle GP díl „j“ -   234 m2  a 
díl „k“ 26 m2,  
- část 8065/1 – ost. pl. 
- dle GP nově p.č.  
8065/10 - 36 m2   
- část 8037/2 – orná p. 
- dle GP nově p.č.  
8037/33 - 7 m2   
- část 8061/2 – orná p. 
- dle GP díl „l“ - 9 m2  

Vzájemná směna částí původních 
pozemků v soukromém vlastnictví pro 
narovnání pozemků a vytvoření 
stavebních míst pro budoucí výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Klafar III 
 

b) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

manž. B., ZR  k.ú. Město ZR 
k.ú. Zámek ZR 
lok. Klafar  III, ZR 3 
 

7970 – orná půda 
- 5882 m2 za 
- část 774/45,část 774/44, 
část 774/43-vše orná půda 
celkem ve vým.2 700  m2   
- část 8036/2,část 8037/2  
- část 8043/2,část 8052,  
- p.č. 8036/3 – ve vým. 
106 m2 , vše orná půda 
celkem  vým. cca 600 m2  
s doplatkem rozdílu ve 
výměře směňovaných 
pozemků 

Vzájemná směna pozemků 
v soukromém vlastnictví a ve 
vlastnictví města  pro vytvoření 
stavebních míst pro budoucí výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Klafar III 
 

c) Nabytí pozemků a 
objektů 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

A. S., 
J. S., ZR 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Dvorská, ZR 2 

 177/1 – zast.pl., ve 
vým. 396 m2 
177/2 – zast.pl. ve vým. 
77 m2 
179 - zahrada 
  - 539 m2 

Nabídka nemovitostí – pozemky s RD, 
užívaným jako penzion a občerstvení, 
zahrada 

d) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení postupu 
při budování nových 
lokalit 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

M. S., ZR 
J. M., Stržanov 

k.ú. Stržanov, ZR 
 

část 352/12 – orná p. 
 cca - 625 m2 
část 352/11 – orná p. 
 cca - 330 m2 

Pozemek pro přístupovou komunikaci 
k pozemkům pro další výstavbu 
v soukromém vlastnictví 



e) 
 

Pronájem pozemku 
- upřesnění 
vyhlášení záměru 

M. B.,  
Moravské Křižánky 

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

část 4669/1 – ost.pl. 
ve výměře cca 40 m2 
 

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

f) 
 

Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

J. K., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Dr. Drože, ZR 1 

1149 – ost.pl., ve 
výměře 245 m2 
část 1209 – ost.pl. ve 
vým. 85 m2  
   

Stávající zatravněná zahrádka u 
rodinného domu 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství 
vlastníků domu 
HRAD, ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 
 

1437 Přístavba zavěšených betonových 
lodžií v rámci Stavebních úprav BD 
Okružní 1890/5 a 1891/3, ZR 3  
 

h) Věcné břemeno 
- schválení 

GasNet, s.r.o.,  
Ústí n.Labem 

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

3304 Plynárenské zařízení – stavba - REKO 
MS  Žďár nad Sázavou, Studentská 
40-44, číslo stavby: 7700100745 
 

i) Věcné břemeno 
- schválení 

E.Mont, s.r.o.,  
Nové Město na Mor. 

k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

5522,5523 Vodovodní přípojka v rámci  stavby - 
Vodovodní a kanalizační přípojka pro 
sklad E.mont, s.r.o. na p.č. 5395 
 

j) Věcné břemeno 
- schválení 

E. ON Distribuce, 
a.s. České 
Budějovice 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

1952/3 Kabelové vedení NN, 8 x pilíř. přípoj. 
skříň – stavba – Žďár n/S,Okružní: 
přípojka NN, Střecha 
 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E. ON Distribuce, 
a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město ZR 
ul. Husova-Veselská,  
ZR 1 

149, 160, 163,  
186/1, 556   

Zemní kabel. vedení VN 22 kV, 
telekomunikační síť  - stavba - Žďár 
n/S,Husova:rek.kabelu VN210 T10-
T70 
 

l) Věcné břemeno 
- schválení 

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

186/1, 740, 743 Stavba - Žďár nad Sázavou – ulice 
Veselská – horkovodní přípojky 
 

 



a) - V souvislosti s vytvořením dalších stavebních míst pro budoucí výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou a v souladu s urbanistickou studií „Žďár 
n. S. – Starý dvůr“ bylo jednáno s dotčenými vlastníky pozemků v dané lokalitě a tito 
souhlasí se vzájemnou směnou částí původních pozemků v jejich soukromém vlastnictví 
výměnou za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pro narovnání 
hranic stavebních parcel. Za tímto účelem bylo objednáno geometrické zaměření a by 
vyhotoven návrh GP pro rozdělení pozemků a průběh zpřesněné hranice pozemků. Dle 
tohoto návrhu GP se jedná o následující majetkoprávní vypořádání: 

 
- části p. č. 8061/2 – orná půda – díl „l“ ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
Ing. I. S., bytem Praha – Stodůlky nově sloučen do p. č. 8061/3 v k. ú. Město Žďár ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
 
- části p. č. 8061/1 – orná půda – díl „j“ ve výměře 234 m2 a díl „k“ ve výměře 26 m2  
- části p. č. 8065/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace – nově p. č. 8065/10 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace ve výměře 36 m2  
- části p. č. 8037/2 – orná půda – nově p. č. 8037/33 ve výměře 7 m2  
- vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Ing. I. S., 
bytem Praha – Stodůlky 
 
- části p. č. 8064/4 – orná půda – díl „g“ ve výměře 294 m2 ve vlastnictví AGRO-Měřín, 
a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín – nově sloučen do p. č. 8066/6 – orná půda 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na 
majetkoprávní vypořádání nemovitostí dle návrhu GP pro rozdělení pozemků a průběh 
zpřesněné hranice pozemků, a to: 
 
- části p. č. 8061/2 – orná půda – díl „l“ ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
Ing. I. S., bytem Praha – Stodůlky nově sloučen do p. č. 8061/3 v k. ú. Město Žďár ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
 
- části p. č. 8061/1 – orná půda – díl „j“ ve výměře 234 m2 a díl „k“ ve výměře 26 m2  
- části p. č. 8065/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace – nově p. č. 8065/10 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace ve výměře 36 m2  
- části p. č. 8037/2 – orná půda – nově p. č. 8037/33 ve výměře 7 m2  
- vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Ing. I. S., 
bytem Praha – Stodůlky 
 
- části p. č. 8064/4 – orná půda – díl „g“ ve výměře 294 m2 ve vlastnictví AGRO-Měřín, 
a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín – nově sloučen do p. č. 8066/6 – orná půda 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
 

  



- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků tak, aby vznikly pozemky pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Barvířská a K Milířům v souladu s urbanistickou 
studií „Žďár n. S. – Starý dvůr“ v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 

(příloha č. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJ� KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
Dosavadní stav Nový stav 

Ozna�ení 
pozemku 

parc. 
�íslem 

Vým�ra parcely 

Druh 
pozemku Ozna�ení 

pozemku 
parc. 
�íslem 

Vým�ra parcely 

Druh 
pozemku 

Typ 
stavby Zp�s. 

ur�ení
vým�r

Porovnání se stavem evidence právních vztah�
Díl p�echází z pozemku 

ozna�eného v �íslo listu
vlastnictví

Vým�ra dílu 
Ozna�ení

dílu 

Zp�sob 
využití

Zp�sob 
využití

Zp�sob 
využití

ha m2 katastru 
nemovitostí

d�ív�jší poz. 
evidence ha m2 ha m2   

8066/1  38 37 ORNÁ P�DA 8066/1  35 67 ORNÁ P�DA   8066/1  1  35 67  
    8066/6  7 08 ORNÁ P�DA   8066/1  1  2 70 a 
           8064/5  1  1 44 b 
           8064/4  4723  2 94 g 
               7 08  

8064/5  6 05 ORNÁ P�DA 8064/5  4 61 ORNÁ P�DA   8064/5  1  4 61  
8064/4  10 32 ORNÁ P�DA 8064/4  5 41 ORNÁ P�DA   8064/4  4723  4 74 o 

           8062/3  3354   67 m 
               5 41  
    8064/7  4 91 ORNÁ P�DA   8064/4  4723  2 58 h 
           8062/3  3354  2 33 i 
               4 91  

8065/1 8 46 OSTAT. PL. 8065/1 3 76 OSTAT. PL. 8065/1 1 3 76 OSTAT. 
KOMUNIKACE 

OSTAT. 
KOMUNIKACE     

    
8065/10

  
36 OSTAT. PL. 8065/1 1 

  
36 

      OSTAT. 
KOMUNIKACE      

    
8065/11 1 07 OSTAT. PL. 8065/1 1 1 07 

    OSTAT. 
KOMUNIKACE     

    
8065/12 3 27 OSTAT. PL. 8065/1 1 3 27 

    OSTAT. 
KOMUNIKACE     

8037/2 5 14 46 ORNÁ P�DA 8037/2 5 11 81 ORNÁ P�DA   8037/2  1 5 11 81  
    8037/33   7 ORNÁ P�DA   8037/2  1   7  
    8037/34  2 58 ORNÁ P�DA   8037/2  1  2 58  

8061/1  20 70 ORNÁ P�DA 8061/1  7 73 ORNÁ P�DA   8061/1  1  7 73  
    8061/3  3 25 ORNÁ P�DA   8061/1  1  3 17 p 
           8061/2  3354   9 l 
              1) 3 26  
    8061/4  7 21 ORNÁ P�DA   8061/1  1  7 21  

8061/2  3 13 ORNÁ P�DA 8061/2  7 64 ORNÁ P�DA   8061/2  3354  1 74 c 
           8062/3  3354  3 56 d 
           8061/1  1  2 34 j 
               7 64  

8062/3  12 47 ORNÁ P�DA 8062/3  7 53 ORNÁ P�DA   8062/3  3354  5 91 e 
           8061/2  3354  1 30 f 
           8064/4  4723   6 n 
           8061/1  1   26 k 
               7 53  

6 13 96  6 13 96           
1) rozdíl ze zaokrouhlení díl�

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



b) - Na základě jednání, které se uskutečnilo dne 13. 5. 2016 za účasti vedení města, 
architekta města, zástupců odboru majetkoprávního a odboru rozvoje a ÚP, bylo 
vedením města stanoveno, na základě doporučení architekta města, že další rozvoj 
lokality pro výstavbu rodinných domů a bytových domů  ve Žďáře nad Sázavou se 
uskuteční v lokalitě, v mapovém podkladu označené jako lokalita č. 1. Případné směny 
pozemků  budou uskutečňovány v lokalitě, označené jako lokalita č. 2. Architekt města 
zpracuje lokalitu č. 1 s tím, že toto zpracování bude sloužit jako podklad pro vyhlášení 
dalších stupňů projektové dokumentace, případně pro prodej pozemků. 

 
- Rada města dne 30. 5. 2016 přijala následující usnesení: Rada města schvaluje postup 
při řešení přípravy další lokality pro výstavbu rodinných domů a bytových domů ve Žďáře 
nad Sázavou dle doporučeného návrhu. 

 
- V souvislosti s vytvořením dalších stavebních míst pro budoucí výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou a v souladu s přijatým shora uvedeným  
usnesením RM bylo jednáno s dotčenými vlastníky pozemků v dané lokalitě - manžely 
Z.B., bytem ZR 2 a J. B., bytem ZR 1. Tito souhlasí se vzájemnou směnou částí 
původních pozemků v jejich soukromém vlastnictví výměnou za části pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pro narovnání hranic stavebních parcel. Vzhledem 
k tomu, že pozemky v soukromém vlastnictví mají výměru 5 882 m2 a pozemky města 
převáděné B. činí výměru pouze cca 3 300 m2, proto bude zbývající část směňovaného 
pozemku (rozdíl ve výměře cca 2.582 m2) uhrazena B. v souladu se znaleckým 
posudkem.  
Jedná se o následující majetkoprávní vypořádání – směnu pozemků: 
 
- p. č. 7970 – orná půda ve výměře 5 882 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví manželů 
Z.B, bytem ZR 2 a J. B., bytem ZR 1 (SJM) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
 
- části p. č. 774/45 – orná půda 
- části p. č. 774/44 – orná půda 
- části p. č. 774/43 – orná půda 
- vše v k. ú. Zámek Žďár celkem ve výměře cca 2 700 m2  
- části p. č. 8036/2 – orná půda  
- části p. č. 8037/2 – orná půda 
- části p. č. 8043/2 – orná půda 
- části p. č. 8052 – orná půda 
- p. č. 8036/3 – orná půda ve výměře 106 m2 

- vše v k. ú. Město Žďár celkem ve výměře cca 600 m2  
- ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z.B., bytem ZR 2 a J.B., 
bytem ZR 1 (SJM) 
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Dle zpracovaného znaleckého posudku č. 1260/41/2016 ze dne 17.11.2016 
vyhotoveného Ing. I. P., ZR 2, je pozemek p. č. 7970 – orná půda ve výměře 5 882 m2 
v k. ú. Město Žďár oceněn takto: 
Cena zjištěná činí: 435,20 Kč/m2 
Cena obvyklá činí: 500,00 Kč/m2 
Srovnatelné nezasíťované pozemky jsou prodávány za 350 až 700 Kč/m2. Oceňovaný 
pozemek je umístěn na okraji souvislé zástavby města. Navazuje na stávající obytnou 



zástavbu. Využitelnost pozemku není ničím dotčená. Pozemek není zasíťovaný, není 
přístupný ze zpevněné komunikace. Je zahrnut do zemědělského půdního fondu. 
Obvyklou cenu pozemků zeleně stanovuji pod středem cenového rozpětí na 500 Kč/m2.  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na 
majetkoprávní vypořádání nemovitostí - směnu pozemků, a to: 
- p. č. 7970 – orná půda ve výměře 5 882 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví manželů 
Z.B., bytem ZR 2 a J. B., bytem ZR 1 (SJM) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
- dále části p. č. 774/45 – orná půda, části p. č. 774/44 – orná půda a části p. č. 774/43 – 
orná půda – vše v k. ú. Zámek Žďár celkem ve výměře cca 2 700 m2, části p. č. 8036/2 – 
orná půda, části p. č. 8037/2 – orná půda, části p. č. 8043/2 – orná půda, části p. č. 8052 
– orná půda a pozemku p. č. 8036/3 – orná půda ve výměře 106 m2 - vše v k. ú. Město 
Žďár celkem ve výměře cca 600 m2 - ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví manželů Z. B., bytem ZR 2 a J. B., bytem ZR 1 (SJM) 
- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků v soukromém vlastnictví 
výměnou za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pro narovnání 
hranic stavebních parcel v souvislosti s vytvořením dalších stavebních míst pro budoucí 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou. 
Rozdíl ve výměře cca 2.582 m2 směňovaných pozemků bude uhrazen městem v souladu 
se znaleckým posudkem.  
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 

(příloha č. 2) 
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c) - Manželé J. a A. S., oba trvale bytem ZR 2, nabízí městu k odprodeji nemovitosti v jejich 
spoluvlastnictví (každý podíl id. 1/2), a to pozemek p. č. 177/1 – zastavěná plocha a 
nádvoří ve výměře 396 m2, jehož součástí je stavba č.p. 61 – rodinný dům, pozemek p.č. 
177/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 77 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. – 
jiná stavba a pozemek p. č. 179 – zahrada ve výměře 539 m2 v k. ú. Zámek Žďár 
v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2, které jsou v současné době užívány jako penzion a 
hospůdka „Na Stezce“ a přilehlá zahrada. Městu Žďár nad Sázavou tyto nemovitosti 
nabízí k využití pro azylový dům. Celková kupní cena uvedená v nabídce realitní 
kanceláře je ve výši 6.460.000 Kč – více viz příloha č. 3.       

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez rozvojových možností, dle ÚP pro bydlení. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 3 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit 
vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďár nad Sázavou z 
vlastnictví manželů J. a A. S., oba trvale bytem ZR 2, (každý podíl id. 1/2), a to pozemek 
p.č. 177/1 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 396 m2, jehož součástí je stavba č.p. 
61 – rodinný dům, pozemek p. č. 177/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 77 m2, 
jehož součástí je stavba bez č.p. – jiná stavba a pozemek p. č. 179 – zahrada ve výměře 
539 m2 v k. ú. Zámek Žďár (penzion a hospůdka „Na Stezce“ a přilehlá zahrada) 
v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2. 

(příloha č. 3) 
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d) - Pan M. S., bytem ZR 1, nabídl městu k vykoupení ze svého vlastnictví část pozemku p. 
č. 352/12 – trvalý travní porost ve výměře cca 625 m2 (pás v šíři 11 metrů) v k. ú. 
Stržanov – za účelem vybudování přístupové komunikace pro připravovanou realizaci 
soukromé výstavby několika nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru 
nad Sázavou. Dohodnutá kupní cena činí 350 Kč/m2. 
Vybudování přístupové komunikace a zamýšlená výstavba RD je v souladu s městským 
architektem. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Je nutné rozhodnutí RM, jak bude postupováno v případě, kdy pozemky jsou v majetku 
soukromých majitelů. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Viz odbor RÚP.  
 
- V souvislosti s výše uvedeným rovněž paní J. M., bytem Stržanov, nabídla městu 
k vykoupení ze svého vlastnictví část pozemku p. č. 352/11 – trvalý travní porost ve 
výměře cca 330 m2 (pás v šíři 11 metrů) v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování 
přístupové komunikace pro připravovanou realizaci soukromé výstavby několika nových 
RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad Sázavou. Dohodnutá kupní cena 
činí 350 Kč/m2. 
Vybudování přístupové komunikace a zamýšlená výstavba RD je v souladu s městským 
architektem. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Je nutné rozhodnutí RM, jak bude postupováno v případě, kdy pozemky jsou v majetku 
soukromých majitelů. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Viz odbor RÚP. 
 
- RM na zasedání dne 29. 1. 2018 byl předložen k projednání tento návrh usnesení: 
Rada města odkládá projednání nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou z vlastnictví p. M. S., trvale bytem ZR 1, a to části pozemku p. č. 352/12 – trvalý 
travní porost ve výměře cca 625 m2 (pás v šíři 11 metrů dle mapového podkladu - přesná 
výměra pozemku bude určena oddělovacím GP) v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 369, obec Žďár nad Sázavou – za účelem 
vybudování přístupové komunikace pro připravovanou realizaci soukromé výstavby 
nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad Sázavou - do doby 
rozhodnutí RM, jak bude postupováno v případě, kdy pozemky jsou v majetku 
soukromých vlastníků. 
 
Rada města odkládá projednání nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou z vlastnictví pí J. M., trvale bytem Stržanov, a to části pozemku p. č. 352/11 – 
trvalý travní porost ve výměře cca 330 m2 (pás v šíři 11 metrů dle mapového podkladu - 
přesná výměra pozemku bude určena oddělovacím GP) v k. ú. Stržanov, zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 735, obec Žďár nad Sázavou – za účelem 
vybudování přístupové komunikace pro připravovanou realizaci soukromé výstavby 
nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad Sázavou - do doby 
rozhodnutí RM, jak bude postupováno v případě, kdy pozemky jsou v majetku 
soukromých vlastníků. 
 
- RM dne 29. 1. 2018 projednání těchto materiálů odložila z programu jednání. 



- Nyní je radě města předkládán návrh postupu při budování nových bytových a 
podnikatelských lokalit s tím, že: 
1. Město vybuduje inženýrské sítě pro nově budovanou lokalitu v případě, že bude 
vlastníkem minimálně 50 % pozemků dotčených nově budovanou lokalitou a s ostatními 
vlastníky se dohodne na postupu při budování lokality. 
2. V případě, že město nebude vlastníkem pozemků dotčených nově budovanou lokalitu, 
nebude se podílet na budování inženýrských sítí pro tuto lokalitu. S vlastníky pozemků, 
dotčených nově budovanou lokalitou se však může dohodnout na spolupráci např. 
budování kanalizačních přípojek (spolupráce se SVAK Žďársko). V případě dohody 
s vlastníky pozemků převezme do vlastnictví města vybudované inženýrské sítě 
(komunikace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a veřejná zeleň). 
3. V případě, že město bude vlastníkem méně než 50 % pozemků dotčených nově 
budovanou lokalitou, rada města rozhodne o dalším postupu. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: 
 
a) Rada města schvaluje následující postup při budování nových bytových a 
podnikatelských lokalit: 
1. Město vybuduje inženýrské sítě pro nově budovanou lokalitu v případě, že bude 
vlastníkem minimálně 50 % pozemků dotčených nově budovanou lokalitou a s ostatními 
vlastníky se dohodne na postupu při budování lokality. 
2. V případě, že město nebude vlastníkem pozemků dotčených nově budovanou lokalitu, 
nebude se podílet na budování inženýrských sítí pro tuto lokalitu. S vlastníky pozemků, 
dotčených nově budovanou lokalitou se však může dohodnout na spolupráci např. 
budování kanalizačních přípojek (spolupráce se SVAK Žďársko). V případě dohody 
s vlastníky pozemků převezme do vlastnictví města vybudované inženýrské sítě 
(komunikace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a veřejná zeleň). 
3. V případě, že město bude vlastníkem méně než 50 % pozemků dotčených nově 
budovanou lokalitou, rada města rozhodne o dalším postupu. 
 
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyhlášení záměru na úplatné 
nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. M. S., trvale 
bytem ZR 1, a to části pozemku p. č. 352/12 – trvalý travní porost ve výměře cca 625 m2 
(pás v šíři 11 metrů dle mapového podkladu - přesná výměra pozemku bude určena 
oddělovacím GP) v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 369, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování přístupové komunikace pro 
připravovanou realizaci soukromé výstavby nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní 
části Žďáru nad Sázavou pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků. 

 
c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyhlášení záměru na úplatné 
nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí J. M., trvale 
bytem Stržanov, a to části pozemku p. č. 352/11 – trvalý travní porost ve výměře cca 330 
m2 (pás v šíři 11 metrů dle mapového podkladu - přesná výměra pozemku bude určena 
oddělovacím GP) v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 735, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování přístupové komunikace pro 
připravovanou realizaci soukromé výstavby nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní 
části Žďáru nad Sázavou  pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků.  
           (příloha č. 4) 
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e) - 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. 
 
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 
 
- Rada města dne 20. 11. 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 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. 
 
- Záměr č. Z-207/2017-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 21.11. do 
21.12.2017.   
 
- Vzhledem k tomu, že při přípravě materiálu pro konečné schválení pronájmu v RM 
bylo změřením v žádosti zakresleného pozemku zjištěno, že dle tohoto zákresu se 
skutečně jedná o plochu ve výměře max. cca 40 m2, avšak v žádosti bylo požadováno 



a v záměru poté uvedeno, že se jedná o výměru cca 60 – 70 m2, z tohoto důvodu 
předkládáme RM ke schválení upřesnění již vyhlášeného záměru č. Z-207/2017-OP 
s tím, že skutečná výměra pozemku určeného k pronájmu činí max. cca 40 m2. 
 
Počet stran:  4  
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje upřesnění původně vyhlášeného 
záměru č. Z-207/2017-OP ze dne 21. 11. 2017 na pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha s tím, že část 
tohoto pozemku určená k pronájmu činí po upřesnění výměru max. cca 40 m2 (dle 
mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem 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. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15m1050Katastr: © ČÚZK

Vytvořil: uživatel anonymní
Datum: 06.02.2018 11:13

Měřítko: 1:500

JANTUP
Obdélník

JANTUP
Obdélník

JANTUP
Obdélník

JANTUP
Obdélník

JANTUP
Obdélník

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5

JANTUP
Textový rámeček
4669/1

JANTUP
Elipsa



f)    - Pan J. K., bytem ZR 5, požádal v souvislosti s převodem nemovitosti RD čp. 668 do 
svého vlastnictví o výpůjčku pozemků (do budoucna i možný odprodej) ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1149 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 245 
m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 (dle mapového 
podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků 
užívaných u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1 jako oplocená zatravněná zahrada s tím, 
že se vypůjčitel bude bezplatně starat o údržbu pozemků v řádném stavu a sečení trávy. 
- Dříve byla uzavřena smlouva o výpůjčce pozemku p. č. 1149 a části p. č. 1209 v k.ú. 
Město Žďár s paní V. N., bytem ZR 1.   
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Na pozemcích je navržena přeložka vodovodního řadu, nutno respektovat její trasu, jinak 
může výpůjčka pokračovat. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1149 – ost. plocha, ost. 
komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 
m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemků užívaných u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1 jako oplocená 
zatravněná zahrada s tím, že se vypůjčitel bude starat o údržbu pozemků v řádném 
stavu a sečení trávy na vlastní náklady. 

 (příloha č. 6) 
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g) - Společenství vlastníků domu HRAD se sídlem Okružní 1890/5, ZR 3, požádalo o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to na části p. č. 1437 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem byt. domu 
Okružní č.p. 1890 a 1891 č.or. 5 a 3, ZR 3 – za účelem umístění přístavby nových 
zavěšených železobetonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu 
Okružní 1890/5, 1891/3, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na 
p.č. 1432 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.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
  
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 HRAD se sídlem Okružní 1890/5, ZR 3 – jako 
oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1437, 
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 byt. domu Okružní č.p. 1890 a 1891 č.or. 5 a 3, ZR 3 
– za účelem umístění přístavby nových zavěšených železobetonových lodžií v rámci 
stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 1890/5 a 1891/3, ZR 3“, včetně 
přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1432 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. 7) 
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h) - Společnost GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 
27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená na základě plné moci společností 
GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, požádala o 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100745_1/BVB, 
na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3304 v k. ú. Město 
Žďár – za účelem umístění stavby plynárenského zařízení REKO MS ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU, Studentská 40-44, číslo stavby: 7700100745, včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů. 

 
- 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.  

 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
- Radě města byl dne 29. 1. 2018 předložen návrh na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Projednávání žádosti bylo odloženo s tím, že RM si vyžádala 
předložení doplňujících údajů. Proto od společnosti GasNet, s.r.o. byly majetkoprávním 
odborem vyžádány doplňující dotazy, a to: zda se jedná o rekonstrukci stávajícího 
vedení přípojky v nezměněném rozsahu a trase a zda bude posílena kapacita přípojky. 
Společností byly podány podrobnější informace: 
 
- plynovod bude rekonstruován v celé délce (68 m) v původní trase a rozsahu, kapacita 
bude snížena z DN 100 na DN 63 (v souladu s požadavkem provozovatele při zachování 
kapacitní dostatečnosti pro připojované objekty) 
 
- plynovodní přípojky (2 ks o délce 9,0 m a 12,0 m) budou z prostorových důvodů 
rekonstruovány v nových trasách (cca 1,5 m - 2,2 m oproti stávajícím), kapacita bude 
zachována. 
 
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 společností GasNet, s.r.o. se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, 
zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – jako oprávněným, a to na části p. č. 3304 v k. ú. Město 
Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – 
za účelem umístění stavby plynárenského zařízení REKO MS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 
Studentská 40-44, číslo stavby: 7700100745, včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů, včetně přístupu a příjezdu v rámci provozování, údržby, 
oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění plynárenského zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 8) 
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i) - Společnost E.mont, s.r.o. se sídlem Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na 
Moravě, IČ 43378129, DIČ CZ43378129, požádala o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částech 
p. č. 5522 a 5523 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění nové vodovodní a kanalizační 
přípojky v rámci stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro sklad E.mont s.r.o.“ na p.č. 
5395 v k. ú. Město Žďár, v ul. Brněnská, Žďár nad Sázavou 1. 
 
- 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.  

 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
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 společností E.mont, s.r.o. se sídlem 
Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 43378129, DIČ CZ43378129 
– jako oprávněným, a to na částech p. č. 5522 a 5523 v k. ú. Město Žďár, zapsaných 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za 
účelem umístění nové vodovodní a kanalizační přípojky v rámci stavby „Vodovodní a 
kanalizační přípojka pro sklad E.mont s.r.o.“ ve Žďáře nad Sázavou 1, ul. Brněnská na p. 
č. 5395 v k. ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu v rámci provozování, údržby, 
oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění plynárenského zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 9) 
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j) - E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená 
na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, požádala o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. 1030039097/001 na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na části p. č. 1952/3 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a 
provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN, Střecha“, spočívající v umístění 
zemního kabelového vedení NN, 8x pilíř, přípojková skříň v lokalitě řadových garáží „u 
SATTU“, ZR 3 - 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 a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 25.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
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 E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON 
ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako 
oprávněným – na části p. č. 1952/3, 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, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování 
stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN, Střecha“, spočívající v umístění zemního 
kabelového vedení NN, 8x pilíř, přípojková skříň v lokalitě řadových garáží „u SATTU“, 
ZR 3 - 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 se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 25.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 10) 
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k) - E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená 
na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, požádala o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. 1040014259/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na částech p. č. 149, 160, 163, 186/1 a 556 v k. ú. Město Žďár - za účelem 
vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Husova: rek. kabelu VN210 T10-T70“, 
spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN 22 kV a optické telekomunikační 
sítě v ul. Husova, 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 a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON 
ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako 
oprávněným – na částech p. č. 149, 160, 163, 186/1 a 556, zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za 
účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Husova: rek. kabelu VN210 T10-
T70“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN 22 kV a optické 
telekomunikační sítě v lokalitě ul. Husova, 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 se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 11) 
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l)    - 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. 186/1, 740 a 743 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská a Barákova, 
ZR 1 - za účelem vybudování 2 horkovodních přípojek pro RD v ul. Veselská a Barákova, 
ZR 1 v celkové délce 85,5 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou, ul. Veselská, horkovodní 
přípojky“ včetně přístupu a příjezdu 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 pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  

 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, 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. 186/1, 740 a 743, 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 2 horkovodních 
přípojek pro RD v lokalitě ul. Veselská a Barákova, ZR 1 v rámci akce: „Žďár nad 
Sázavou, ul. Veselská,  horkovodní přípojky“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich 
provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodních přípojek se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 12) 
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