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Obsah majetkoprávních jednání RM č. 444/2015/OP dne 30.11.2015: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru  
Rada města ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Uhlířská, ZR 3 
lok. Klafar II 
 

7973/6 – orná půda 
– 1040 m2 

Výstavba rodinného domu 
 

b) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

M. V., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, 
lokalita hromadných 
garáží, ZR 4 
 

4123 – zast.pl. – 20 m2 Sjednocení vlastnictví  pozemku a 
stavby 

c) 
 

Pronájem pozemků 
- schválení dodatku  
č. 1 
 

ZP Ostrov n.Oslavou k.ú. Město ZR 
lokalita Vetla 

Zemědělské pozemky 
dle NS 

Změna výše nájemného 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s. Praha, 
zastoupena 
TEMO-TELEKOMUNIKACE, 
a.s. Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, 
ZR4 

3868/1 Podzemní komunikační vedení  veřejné 
komunikační sítě – metalický kabel, 
stavba: 71010-007299, VPI ZR, oprava 
BD Neumannova 45, 47 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s. Praha, 
zastoupena 
TEMO-TELEKOMUNIKACE, 
a.s. Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Nezvalova, 
ZR4 

3911, 3912, 3916 Podzemní komunikační vedení  veřejné 
komunikační sítě – metalický kabel, 
stavba: 71010-007788, VPI ZR, oprava 
BD Nezvalova 4, 6 

f) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s. Praha, 
zastoupena 
TEMO-TELEKOMUNIKACE, 
a.s. Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Nezvalova, 
ZR4 

3903, 3904 Podzemní komunikační vedení  veřejné 
komunikační sítě – metalický kabel, 
stavba: 71010-007789, VPI ZR, oprava 
BD Nezvalova 8, 10 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s. Praha, 
zastoupena 
TEMO-TELEKOMUNIKACE, 
a.s. Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Nezvalova, 
ZR4 

3900, 3899 Podzemní komunikační vedení  veřejné 
komunikační sítě – metalický kabel, 
stavba: 71010-007815, VPI ZR, oprava 
BD Nezvalova 12, 14 

 



a) - Rada města na svém zasedání dne 16. 11. 2015 uložila majetkoprávnímu odboru 
připravit návrh na vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 7973/6, orná půda ve 
výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár, lokalita Klafar II, ZR 3, za účelem výstavby 
rodinného domu s tím, že budou připravena pravidla prodeje tohoto pozemku. 
Navrhujeme vyhlásit záměr prodeje pozemku za podmínek, schválených zastupitelstvem 
města pro prodej 8 pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II v roce 2013. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 7973/6, orná 
půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, lokalita Klafar II, 
ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 - za účelem výstavby 
rodinného domu, v předloženém znění. Součástí záměru jsou Pravidla postupu při 
prodeji pozemku v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů, v předloženém znění. 

(příloha č. 1 a) + mapa příloha č. 1 b)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Město  Žďár  nad  Sázavou 
 

VYHLAŠUJE     ZÁMĚR 
 

Vyvěšeno:           1.12.2015   Evidenční číslo záměru: 
Z-  …/2015-OP Sňato:                  1. 2.2016 

Zpracoval odbor:                 majetkoprávní Uzávěrka:           31.1.2016  
Zodpovídá:                           M. Dvořáková  
Obsah:  prodej pozemku v lokalitě Klafar II 
Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na prodej pozemku v k.ú. Město Žďár a obci Žďár 
nad Sázavou a to: 
pozemku p.č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2 
 
Součástí záměru na prodej shora uvedeného pozemku jsou: 
Pravidla postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II 
mapový podklad  
Regulativy rodinných domků v dané lokalitě. 
 
Zájemce v přihlášce uvede: 

1. jméno a příjmení zájemce 
2. nabídku kupní ceny za 1 m2 
3. e-mailovou adresu, na kterou budou zájemci (v případě, že se na pozemek přihlásí 

více zájemců) zaslány přihlašovací údaje k elektronické aukci, podmínky a návod 
4.  číslo účtu, na který bude případně vrácena zaplacená jistina  
 

Písemné  reakce  na  vyhlášený  záměr přijímá sekretariát starosty na Městském  
úřadě ve Žďáře nad Sázavou v zalepených obálkách s výrazně označeným číslem 
záměru, s uvedením jména, adresy a telefonního čísla zájemce nejpozději do termínu 
uzávěrky záměru. 
 
Zájemce uhradí jistinu ve výši 100.000 Kč bezhotovostně na účet města číslo       
6015-328751/0100 nejpozději do termínu uzávěrky záměru. Jistina bude 
specifikována jménem a příjmením.  
 
Rada města (popřípadě zastupitelstvo města) je oprávněna zrušit záměr na prodej 
shora uvedeného pozemku bez vyhodnocení.  
 
 
Upozornění: 
Fyzická osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., dává podáním 
přihlášky na záměr Městu Žďár nad Sázavou souhlas ke zpracování svých osobních údajů, 
včetně rodného čísla, tedy souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely vedení evidence 
a majetkoprávní agendy, 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. 
 
Schválil: 

Mgr. Zdeněk Navrátil 
starosta města 

 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1 a)



Pravidla postupu při prodeji pozemku 
v lokalitě Klafar II 

 
V souladu s usnesením rady města, konané dne 30.11.2015, město vyhlašuje záměr 
na prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Klafar II. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o prodej pozemku, vlastněném v dané lokalitě městem, 
bude při postupu prodeje pozemku postupováno dle pravidel, schválených 
zastupitelstvem města. Jejich cílem je průhledný prodej pozemku a zajištění stejných 
podmínek pro každou osobu, tak aby se zamezilo možným pochybnostem o dodržení 
rovných podmínek pro všechny zájemce o odprodej předmětného pozemku. 
Jedná se o následující pozemek v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou: 
 
pozemek p.č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2 
 
 

Postup a zásady při prodeji pozemku 
 
1. Stanovení kupní ceny a podmínek uzavření kupní smlouvy 
 
a) ke dni ukončení záměru na prodej pozemku pro výstavbu RD složí zájemce o 

pozemek na účet města „jistinu“ ve výši 100.000,- Kč, která bude při uzavření 
kupní smlouvy odečtena z celkové výše kupní ceny  

b) kupní smlouva, předmětem které bude prodej pozemku, bude uzavřena 
nejpozději do 15 dnů ode dne schválení prodeje pozemku nabyvateli 
v zastupitelstvu města a kupní cena bude uhrazena na účet města do 60 dnů ode 
dne podpisu kupní smlouvy – od kupní ceny bude odečtena „jistina“, která již byla 
zájemcem složena. Bezodkladně po té, co bude nabyvatelem zaplacena kupní 
cena řádně a včas předá město návrh na vklad vlastnického práva 
k prodávanému pozemku do katastru nemovitostí  

c) v případě, že nabyvatel pozemku postaví stavbu rodinného domu tak, že termín 
vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky 
nebo kolaudační souhlas) dokončené stavby nepřekročí termín 31.12.2019, 
město vrátí na základě žádosti nabyvatele pozemku část kupní ceny ve výši 200,- 
Kč/m2 na účet nabyvatele a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti a předložení 
oznámení záměru započít s užíváním stavby 

d) povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2016 a 
termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní 
prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2019. 
V případě, že tyto termíny nebudou nabyvatelem pozemku dodrženy, je město 
oprávněno odstoupit od kupní smlouvy, předmětem které byl prodej pozemku  

e) v případě, že doba výstavby (tj. podání oznámení záměru započít s užíváním 
stavby) RD přesáhne stanovený termín v důsledku zavinění stavebníka (tj. 
nabyvatele pozemku), sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč/měsíčně 
za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou. Za zavinění 
stavebníka se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu 
RD a dále i převod případné rozestavěné stavby RD na tomto pozemku 
postavené 

f) v případě, že budoucí nabyvatel pozemku poruší povinnost uzavřít kupní smlouvu 
nejpozději do 15 dnů ode dne schválení prodeje pozemku v zastupitelstvu města, 



nevzniká městu, jako prodávajícímu, povinnost složenou „jistinu“ ve výši 
100.000,- Kč budoucímu nabyvateli pozemku vrátit  

g) v případě, že budoucí nabyvatel pozemku poruší povinnost zaplatit kupní cenu 
řádně a včas a město z tohoto důvodu od uzavřené kupní smlouvy odstoupí, 
nevzniká městu, jako prodávajícímu, povinnost složenou „jistinu“ ve výši 
100.000,- Kč budoucímu nabyvateli pozemku vrátit 

h) nabyvatel pozemku se zavazuje v případě, že na prodávaném pozemku 
nepostaví RD ve stanoveném termínu, do 30 dnů ode dne doručení výzvy města 
uzavřít kupní smlouvu, předmětem které bude prodej tohoto pozemku do 
vlastnictví města, za stejnou kupní cenu, za kterou město pozemek prodalo 
nabyvateli s tím, že nabyvatel nese ze svého veškeré náklady spojené se 
zpětným prodejem 

i) v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro město a to do doby započetí 
s užíváním dokončené stavby 

j) k předání pozemku dojde do 7 pracovních dnů po vkladu vlastnického práva 
k prodávanému pozemku do katastru nemovitostí 

 
 
2. Postup při vyhlášení záměru na odprodej pozemků a 

přihlašování zájemců o koupi pozemků 
 
a) bude vyhlášen záměr na odprodej pozemku za těchto podmínek:  

- záměr bude vyhlášen od 1.12.2015 do 31.1.2016  
- v přihlášce do vyhlášeného záměru zájemce uvede nabídku kupní ceny za m2, 
která nemůže být nižší než 1.000,- Kč/m2 (bez DPH) 
- jedna fyzická nebo právnická osoba může podat přihlášku pouze na jeden 
pozemek. Za jednu osobu jsou pro účely tohoto záměru považováni i manželé 

b) v případě, že se do stanoveného termínu na odprodej pozemku přihlásí jeden 
zájemce, bude zastupitelstvu města předložen návrh na odprodej pozemku 
tomuto zájemci za kupní cenu, kterou nabídl ve své přihlášce a za podmínek 
stanovených v bodě 1. těchto pravidel. K této ceně bude připočteno DPH v platné 
sazbě, pokud bude prodej pozemku tomuto zdanění podléhat 

c) v případě, že se do stanoveného termínu na odprodej pozemků přihlásí více 
zájemců, bude stanoven následující postup: 
- výběr nabyvatele pozemku proběhne formou elektronické aukce. Přihlašovací 

údaje, podmínky a návod budou zájemcům zaslány na jimi uvedenou e-
mailovou adresu. V případě nejasností mohou zájemci využít hot-line podporu 
poskytovatele e-aukční síně uvedené v e-mailu.  

- informace o konání elektronické aukce a přihlašovací údaje budou zájemcům 
zaslány 7 kalendářních dnů přede dnem konání elektronické aukce na e-
mailovou adresu uvedenou v přihlášce na záměr. Jako vstupní nabídková 
cena bude administrátorem do e-aukční síně vložena cena zájemců o 
pozemek nabídnutá v přihlášce na záměr. V průběhu soutěžního kola pak 
zájemci mohou vstupní nabídkovou cenu zvyšovat 

- o nabyvateli pozemku rozhodne nejvyšší cena za jeden m2 (bez DPH) 
nabídnutá v elektronické aukci 

- výběrového řízení na pozemek se mohou účastnit pouze zájemci, kteří se 
přihlásili do stanoveného termínu na vyhlášený záměr na prodej pozemku a 
složili ke dni ukončení záměru výběrového řízení „jistinu“ ve výši 100.000,- Kč, 
která bude v případě uzavření kupní smlouvy, předmětem které bude prodej 



pozemku, odečtena z  celkové výše kupní ceny, v případě nezískání pozemku 
bude vrácena zájemci nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení výběrového 
řízení na účet zájemce 

- v případě, že po ukončení záměru na odprodej pozemku nebude projeven 
zájem, bude na prodej tohoto pozemku opětovně vyhlášen nový záměr 

- zastupitelstvu města bude předložen návrh na schválení prodeje pozemku 
tomu zájemci, který nabídl nejvyšší kupní cenu za m2. K této ceně bude 
připočteno DPH v platné sazbě, pokud bude prodej pozemku tomuto zdanění 
podléhat 

- v případě, že vybraný zájemce od svého záměru koupit pozemek odstoupí 
v době ode dne schválení výsledků elektronické aukce (tj. ukončením 
elektronické aukce), nebude mu složená „jistina“ ve výši 100.000 Kč vrácena 

 
Součástí těchto pravidel jsou Regulativy pro rodinné a bytové domy v lokalitě Klafar, 
které jsou pro stavebníky závazné. 
 
Tato Pravidla postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II vychází z Pravidel 
postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II, schválených zastupitelstvem města 
na zasedání dne 27.6.2013. 
 
Rada města, popřípadě zastupitelstvo města, může zrušit záměr na prodej pozemku 
p.č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou, bez vyhodnocení, a to až do rozhodnutí zastupitelstva města o schválení 
prodeje pozemku přihlášenému zájemci, bez udání důvodu. 



 
REGULATIVY rodinných domků 

  
  
Nejsou předepsány přesné typy domů pro stavebníky, ale jsou stanoveny závazná kritéria – 
regulativy, která nová zástavba musí respektovat. 
Architektonický výraz objektů musí znatelně vyjadřovat vnitřní funkci, tj. bydlení vč. prosklení 
objektů zdůrazňujícím význam vnitřních společenských prostor. Použití materiálů musí být 
v souladu s okolní zástavbou a zároveň respektovat přírodní koridor. 
 
 Uliční čára je stanovena jako nepřekročitelná, čelní poloha zástavby směrem do ulice 

(hrana hlavního objemu objektů). Blíže viz. výkres Situace - regulativy; 
 Hmotové řešení u všech domů nesmí přesahovat 2 nadzemní podlaží. Druhé podlaží je 

stanoveno jako využitelné podkroví; 
 Domy mohou být podsklepeny, přičemž podsklepení musí být jako podzemní podlaží; 
 Střecha objektů RD bude tvořena sedlovou nebo pultovou střechou se střešními okny 

případně vikýři. Krytina je určena jako skládaná z betonových nebo keramických tašek. 
Výška hřebene střechy je stanovena max. 9 m nad rostlým terénem; 

 Nepřipouští se střechy ploché, obloukové, mansardové a stanové ; 
 U řadových rodinných domků je povolena pouze sedlová střecha se sklonem 40 - 45o, 

hřeben rovnoběžně s osou komunikace a max. 9 m nad rostlým terénem. Štítové stěny 
budou přesahovat nad krytinu střech;  

 Venkovní stěny budou omítány vápenocementovou omítkou štukovou hladkou a 
opatřeny barevným nátěrem. Přípustné je i použití režného zdiva; 

 Na venkovní obklady a pergoly se doporučuje dřevo. Do architektury možno zapojit i 
popínavou zeleň; 

 Směrné je umístění garáží, případně dvojgaráží, které budou součástí hmoty domu vč. 
polohy vjezdů a vstupů; 

 Pro zpevněné plochy RD se doporučuje betonová dlažba případně dlažba z přírodního 
kamene; 

 Část zahrady může být upravena, jako obytná terasa. Na stavebních parcelách mohou 
být umístěny doplňkové stavby a to podsklepené, přízemní, bez podkroví, např. Sklad 
nářadí, zeleniny, ovoce, hobby dílny.Nepřípustné jsou chovatelské objekty; 

 Ploty směrem do ulice budou mít sloupky kamenné nebo z betonových tvárnic s výplní ze 
dřeva, max. výška 1,5 m. Přípustné je i použití režného zdiva na sloupích s kovovou 
výplní; 

 Ploty mezi zahradami budou mít max. výšku 1,8 m; 
 
 

Na základě provedeného měření EOAR a propustnosti základové půdy bude objekt 
zařazen do radonového rizika a podle toho bude případně navržena ochrana proti pronikání 
radonu z podloží. 

Objekt bude zásoben pitnou vodu přípojkou z vodovodního řadu. Přípojky budou 
zakončeny dočasnými vodoměrnými šachtami na soukromém pozemku. Stavebníci 
provedou na své náklady zřízení trvalé přípojky vody ve vlastním RD nebo vybudování trvalé 
vodoměrné šachty. 

Rodinné domy budou připojeny novým zemním kabelem provedeným E.ON, a.s. RSS 
Nové Město n.M. na základě investorem podané žádosti podle Zna č. 222/74 Sb. a vyhl. 
MPO 169/95 a zpracované projektové dokumentace. Přípojka bude provedena T – spojkou 
nebo smyčkováním. Měření odběru bude provedeno v elektroměrových skříních v pilířích 
oplocení v blízkosti hlavního vstupu. 
 
Schváleno v zastupitelstvu města dne 27.6.2013 
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b) - Paní M. V., bytem ZR 4, požádala o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to p. č. 4123 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár – za 
účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod řadovou garáží ve vlastnictví 
žadatelky v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4. M. V. se stala vlastníkem předmětné garáže 
umístěné na pozemku města na základě kupní smlouvy ze dne 9. 9. 2015 uzavřené 
s původním vlastníkem garáže p. Bc. L. V., bytem Liberec, vložené do katastru 
nemovitostí dne 14.9.2015. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání 
dne 25. 6. 2015 nevyužilo předkupní právo města k odkoupení garáže do vlastnictví 
města na základě nabídky p. V. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Souhlasíme s odprodejem. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4123 – zastavěná plocha a 
nádvoří ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání 
vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) pod řadovou garáží ve 
vlastnictví fyzické osoby, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, 
k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4. 

(příloha č. 2) 
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kú Město ZR

Mapa v měřítku 1:1000
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c) - Mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem (původně pronajímatelem) a 
ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem 
(původně nájemcem), je uzavřena Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2014, 
týkající se pachtu (nájmu) pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě „Vetla“, užívaných pachtýřem k zemědělskému obhospodařování. 
 
- V současné době je smlouva uzavřena za podmínek, že výše pachtovného činí 1.500,-- 
Kč/ha/rok. Výměra užívaných pozemků činí 5,5972 ha. 
- Nyní byl městu pro rok 2015 ze strany ZP Ostrov a. s. předložen návrh uzavření 
dodatku Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2014, kde navrhují změnu výše 
úhrady za užívání, a to nově zvýšení pachtovného na částku 2.000,-- Kč za jeden hektar 
propachtované půdy a jeden rok pachtu (nájmu) s účinností od 1. 1. 2015.      
 
Počet stran:  1 

 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 
zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako 
propachtovatelem (původně pronajímatelem) a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad 
Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem (původně nájemcem), týkající se pachtu 
(nájmu) pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě 
„Vetla“, užívaných pachtýřem (nájemcem) k zemědělskému obhospodařování a zvýšení 
pachtovného (nájemného) na částku 2.000,-- Kč za jeden hektar propachtované půdy a 
jeden rok pachtu (nájmu) – v předloženém znění. 

(příloha č. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dod ate k c. 1 

k pachtovnr smlouve uzavrene dne 2.1.2014 v souladu 

s prfslusnymi ustanovenfmi § 2332 a nasi. zakona c. 89/2012 Sb. mezi : 

Propachtovatelem: Mesto Zd'ar nad Sazavou1 IC: 295841, DIC: CZ00295841 

Zizkova 227/1 

591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Pachtyrem: 

zastoupene starostou mesta M.Jr• ~ Nivnitilan 

ZP Ostrov, a.s., IC: 25546341, DIC: CZ25546341 

Ostrov nad Oslavou 36 

jednajid Janem PetrHkem , predsedou predstavenstva spolecnosti 

V souladu s touto dohodou se menf cl. IV. pachtovn( smlouvy. 

Smluvni strany se dohodly, ie poclnaje kafendarnlm rokem 2015 se zmeni vyse m3jemneho a bude 
cinit 2000~- Kc na 1 ha zemedelske pudy za rok. 

Ostatnf ustanoveni pachtovnf smlouvy se nemenL 

V Ostrove nad Oslavou dne 1.1.2015 

Propachtovatel 

z P o s t r o v • a. s. 
594 45 Ostrov nad Oslavou 

nlno.::; Zf.f~r nad Sllzavou 

·································vA:.··~··················· 
pachtyr 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3



d) - V listopadu r. 2014 společnost O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4, Michle, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 7. 2014 společností 
TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 
PSČ 106 00, požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na části p. č. 3868/1 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4, za účelem vybudování podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba „71010-
007299, VPI Žďár nad Sáz., BD Neumannova 45, 47“ v jejímž rámci bude na pozemku 
přeloženo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, kterým jsou 
sdělovací kabely. 

 
- Rada města dne 24. 11. 2014 po projednání schválila zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 Czech Republic, a. s. se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zastoupená na základě plné moci 
ze dne 4. 7. 2014 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U 
Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným  - na části p. č. 
3868/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací 
kabely - stavba „71010-007299, VPI Žďár nad Sáz., BD Neumannova 45, 47“ - přeložka 
sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a 
případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za 
jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 
- Dne 27. 11. 2014 byla předmětná smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB uzavřena. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 3862-85/2015 ze dne 2. 6. 2015 pro 
vymezení rozsahu VB na pozemku p. č. 3868/1 v k. ú. Město Žďár. 
Současně byl předložen návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti 
stavba č.: 71010-007299, VPI Žďár nad Sáz., BD Neumannova 45, 47.  
- Zároveň společnost O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4, Michle, zastoupená na základě plné moci společností TEMO 
TELEKOMUNIKACE, a. s . se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, 
se od 1. 6. 2015 formou odštěpení rozdělila na nově vzniklou nástupnickou společnost 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00  Praha 3.  
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle 
zhotoveného GP.  

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na 
základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se 



sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným 
– dle GP č. 3862-85/2015 ze dne 2. 6. 2015 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 
3868/1 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba 
„71010-007299, VPI Žďár nad Sáz., BD Neumannova 45, 47“ - přeložka sdělovacích 
kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další 
rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za 
jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



\ 
338211 

3870 

3868/1 

3871 

-
____ _____.\ ~ 387515 - \ 

387613 

3874 

Seznam souradnlc (5-JTSKl 
Souradnlce pro zapis do KN 
Orslo bodu Y KK 
k.o. Mesto Zdar l795232J 

1 641209.19 1114677.63 
2 641208.69 1114677.62 
3 641208.52 1114680.02 
4 641207.91 1114680.72 
5 641199.51 1114680.50 
6 641197.75 1114680.07 
7 641194.18 1114679.78 
8 641191.28 1114679.27 
9 641182.05 1114679.79 

10 641181.28 1114680.11 
11 641181.62 1114680.51 
12 641182.16 1114680.29 
13 641191.25 1114679.77 
14 641194.12 1114680.28 
15 641197.67 1114680.57 
16 641199.44 1114681.00 
17 64120813 1114681.22 
18 641209.00 1114680.22 

vYKAZ DOSAVADNiHO A NOVEHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTi 

OznaCenl 

pozemku 

paro.flslem 

3868/1 

DosaVIIdni stav 

VYmtlra paroely Druh pozemku 

ZpUsobvyuZitf 

Opravnllny: die listin 

Druh vllcneho b7emene: die listin 

GEOMETRICKY PlAN 
pro 
vymezeni rozsahu vecneho 
bfemene 

VyhOtovllel: 

Cislo pl~nu: 3862-85/2015 

Zd'ar nad Sazavou 
Zd'ar nad Sazavou 

KaL uzeml: Mesto Zd'ar 
Mapovy list: NMnM 6-7/23 
OosavadnimvlastnikUmpozemkUbylaposkytnula 
tnelinost t otn&m 1 ~o"' fn~u s ptit!Hl:te>m 
navrhovanYchnovYchhranic,kterebY,Iyozna~ny 
pfedepssn}lmzpUsobem: 

NoyY-stav 

PorovnAnisestavemevk:lencepnflvnlehvztahU 

Ozne(!enl VY~m parcely Druh pozamku Typ slavby Zplas. 011 pi'echcltzl z pozemku VYmAra dllu 

pozomku 1----+--- --i-- ----1 l-- -ozn_aee.,-n4h_o_v ---1 Cislolistu J--~:-1 
pare. ~Islam vYm~r katastru l dMv~j§l poz 

ZpUaobvyuZiti ZpUsobvyu.Zili nemovitosti evidonci 

Geomelriclcy" pltr.n ovllrll UrednO opnivOOn'f' zem~m~rlclcy ln!en~r 

Jm~no,prljmenl: 
lng. Petr Wagner 

ClslopoloZkyseznamuUI'ednl1opffivm1n}lch 
zem~m~7ickYchinZenYrU 

388/95 

3868/1 I 

Stejnopis ov~i'il (&rednl} op~vnl1nY zem~m~rickY inZenyr: 

Jm6no. piiJmenl: lng. Petr Wagner 

Cislo polozky seznamu oll'edn4 opnlvnMych 388/95 
zem~mArlckYchinZenYrU 

25.5.2015 Cislo: 1133/2015 One: 2.6.2015 Cislo: 1766/2015 

NlileZ:iloslmiapfesnostiodpovidlipr8vnimpi'edpi9Um, 

KU pro Vysocinu 
KP Zd'ik nad Sazavou 
Eva Vencovska 
PGP-320/2015-714 
2015.06.02 12:47:53 CEST 

Ten to stejnopis odpovida geometrick~mu pl9.nu v elektronlckli podoM 
uloZenl!muvdokumenlacikaiaslmlnihoU7adu 

OvtHenistejnopi9ugeometrick9ho pl8nuvlistinn8podobe 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č.  4

JANTUP
Elipsa



e) - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 
233/15, PSČ 106 00, požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na částech p. č. 
3911, 3912 a 3916 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4, za účelem 
vybudování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací 
kabely - stavba „71010-007788, VPI Žďár nad Sáz., oprava BD Nezvalova 4, 6“ v jejímž 
rámci bylo na pozemku přeloženo (z důvodu výstavby balkónů byt. domu) podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, kterým jsou sdělovací kabely. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 3863a-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro 
vymezení rozsahu VB na pozemcích p. č. 3911, 3912 a 3916 v k. ú. Město Žďár. 
Současně byl předložen návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti 
stavba č.: 71010-007788, VPI Žďár nad Sáz., oprava BD Nezvalova 4, 6.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle 
zhotoveného GP.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na 
základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se 
sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  
dle GP č. 3863a-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 
3911, 3912 a 3916 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 - za účelem uložení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací 
kabely - stavba „71010-007788, VPI Žďár nad Sáz., BD Nezvalova 4, 6“ - přeložka 
sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a 
případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za 
jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3930 

3852 

Seznam souradnlc (S-JTSKJ 
Souradnlce pro zapls do KN 

3918 

3917 

Crslo bodu Y KK 
k.a. Mesto Zdar (7952321 

1 641302.05 1114801.04 3 
2 641302.01 1114801.54 3 
3 641303.06 1114801.68 3 
4 641304.68 1114802.06 3 
5 641304.95 1114802.08 3 
6 641306.86 1114802.25 3 
7 641307.61 1114802.81 3 
8 641311.03 1114807.01 3 
9 641311.30 1114806.96 3 

10 641312.10 1114808.62 3 
11 641303.86 1114808.75 3 
12 641302.93 1114809.23 3 
13 641302.89 1114810.56 3 
14 641303.13 1114810.57 3 
15 641303.28 1114809.61 3 
15 641303.49 1114809.50 3 
17 641303.98 1114809.24 3 
18 541310.74 1114809.21 3 
19 641312.25 1114809.11 3 
20 641312.44 1114809.17 3 
21 641312.85 1114807.95 3 
22 641311.86 1114806.85 3 
23 641312.74 1114806.00 3 
24 641312.40 1114805.64 3 
25 641311.62 1114806.39 3 
26 641311.23 1114806.46 3 
27 641307.96 1114802.45 3 
28 641307.05 1114801.76 3 
29 641306.65 1114801.73 3 
30 641304.76 1114801.56 3 
31 641304.43 1114801.49 3 
32 641303.15 1114801.19 3 

95-212 641312.28 1114808.07 3 
95-213 641310.79 1114808.71 3 
95-360 641302.92 1114809.50 3 
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Crslo boc 
~pro 

95-< 
95-< 
95< 

vymezeni rozsahu vecneho 
bfemene 

Vyhotovitel: 

Cislo pl8nu: 3863a-84/20 15 

Zcfar nad Sazavou 

Zcfar nad Sazavou 

Mesto Zcfar 

Mapavyllst: NMnM 6-7/14.123 
Oosavac1nimvlastnikUmpozemkUbylaposkytnuta 
moZnostseznBmilsevterenusprUMhem 
navrhovan'fchnovYchhranic,kte~bylyoznal!!eny 

pl"edepsanYmzpUsobem: 

JrMno,prljmenl: 
lng. Petr Wagner 

CislopoloZ:kyseznamuUredne:oprnvn~nYch 
zem~m~nckYchln:ZenynJ 

388/95 

29.7.2015 Cislo: 1178/20 15 

N8Je.Zitoslmiapfesnostrodpovid8pr8vnimpl'edpisUm. 

KU pro Vysocinu 
KP Zd'ar nad Sazavou 
Eva Vencovska 
PGP-495/20 15-714 
2015.08.06 15:11:58 CEST 

Jmeno.prljmenl: lng. PetrWagner 

Dna: 10.8.2015 Cislo: 1887/2015 
Tanto stejnopis odpovida geometrtck~mu planu v elektronick~ podoM 
uloZenl!muvdokumentacikatastrBinihoUI'adu. 

oveFenlslejnopisugeometrickE!hopltmuvlistinnepodobe. 
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f) - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 
233/15, PSČ 106 00, požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na částech p. č. 3903 
a 3904 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4, za účelem vybudování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba 
„71010-007789, VPI Žďár nad Sáz., oprava BD Nezvalova 8, 10“ v jejímž rámci bylo na 
pozemku přeloženo (z důvodu výstavby balkónů byt. domu) podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě, kterým jsou sdělovací kabely. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 3863b-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro 
vymezení rozsahu VB na pozemcích p. č. 3903 a 3904 v k. ú. Město Žďár. 
Současně byl předložen návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti 
stavba č.: 71010-007789, VPI Žďár nad Sáz., oprava BD Nezvalova 8, 10.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle 
zhotoveného GP.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na 
základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se 
sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným - 
dle GP č. 3863b-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 
3903 a 3904 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 - za účelem uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací 
kabely - stavba „71010-007789, VPI Žďár nad Sáz., BD Nezvalova 8, 10“ - přeložka 
sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a 
případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za 
jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3881 

3911 

,,,,.. -~~ ·--~ Souradnice pro zapls do KN 
Crslo bodu Y X KK 
k.a. Mesto Zdar 0952321 

95-356 641251.51 1114808.43 3 
33 641252.85 1114796.95 3 
34 641252.35 1114795.89 3 
35 641252.24 1114797.56 3 
36 641252.44 1114799.86 3 
37 641253.19 1114800.32 3 
38 641253.67 1114800.33 3 
39 641253.79 1114800.51 3 
40 641254.05 1114807.66 3 
41 641253.86 1114807.89 3 
42 641252.07 1114807.92 3 
43 641251.49 1114809.61 3 
44 641251.74 1114809.61 3 
45 641251.75 1114808.89 3 
46 641252.26 1114808.42 3 
47 641254.10 1114808.39 3 
48 641254.55 1114807.84 3 
49 641254.29 1114800.34 3 
so 641253.93 1114799.83 3 
51 641253.34 1114799.82 3 
52 641252.92 1114799.56 3 
53 641252.74 1114797 58 3 
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Druh vecneho bremene: die listin 

GEOMETRICKY PLAN 
pro 
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oremene 

Vyhotovitel: 

Cislo pl~nu: 3863b-84/2015 

Zcfar nad Sazavou 

Zd'ar nad Sazavou 

Mesto.Zcfar 

Mapov)ilisl: NMnM 6-7/14,/23 
DosavadnimvlastnikUmpozemkUbylaposkytnuta 
moZnostseznamitsevteranusprUMhem 
ne.vrhovanYchnovYchhranic,kterebylyozna~ny 

predepsanYmzpUsobem: 

vymaraparcety Druhpozemku Typstavby 
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part:.i!islem 
ZpUsobvyuZili ZpUsobvyuZiti 

GeometrickY pltln ovlllil'il uradnll oprnvn~nY zemAmArickY' in~nYr 

Jmeno,pfijmeni: 
lng. Petr Wagner 

Cislo poloZ:ky seznamu Ui'edn~ oprnvn~nycl'l 
zeml1rMrlckYcl'lintenYrU 

388/95 

No¥Ystav 
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oznaCenehov 
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JrOOno, p~ljmeni: lng. Petr Wagner 

29.7.2015 Cislo: 1178/2015 Dna: 10.8.2015 Cislo: 1886/2015 
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KU pro Vysocinu 
KP Zd'ar nad Sazavou 
Eva Vencovska 
PGP-496/20 15-714 
2015.08.07 07:49:17 CEST 

Tentostejnopisodpovidc1igeometrickemupl9nuvelektronickepodoblli 
uloi:enemuvdokumenlaclkatastnilnihoU7adu. 
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g) - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 
233/15, PSČ 106 00, požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na částech p. č. 3900 
a 3899 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4, za účelem vybudování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací kabely - stavba 
„71010-007815, VPI Žďár nad Sáz., oprava BD Nezvalova 12, 14“ v jejímž rámci bylo na 
pozemku přeloženo (z důvodu výstavby balkónů byt. domu) podzemní komunikační 
vedení veřejné komunikační sítě, kterým jsou sdělovací kabely. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 3863c-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro 
vymezení rozsahu VB na pozemcích p. č. 3900 a 3899 v k. ú. Město Žďár. 
Současně byl předložen návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti 
stavba č.: 71010-007815, VPI Žďár nad Sáz., oprava BD Nezvalova 12, 14.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle 
zhotoveného GP.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na 
základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se 
sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha – jako oprávněným -  
dle GP č. 3863c-84/2015 ze dne 10. 8. 2015 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 
3900 a 3899 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nezvalova, ZR 4 - za účelem uložení a 
provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovací 
kabely - stavba „71010-007815, VPI Žďár nad Sáz., BD Nezvalova 12, 14“ - přeložka 
sdělovacích kabelů – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a 
případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za 
jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 7) 
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Seznam sauradnlc [5-JTSKI 
Sauradnice pra zapis da KN 
Crs!a badu Y KK 
k.a. Mesta zdar (7952321 

54 641194.82 1114799.19 
55 641194.70 1114799.68 
56 641194.96 1114799.81 
57 641202.09 1114799.50 
58 641202.76 1114799.59 
59 641202.83 1114803.07 
60 641202.72 1114806.70 
61 641202.49 1114806.99 
62 641200.98 1114807.07 
63 641200.52 1114807.55 
64 641200.08 1114808.01 
65 641200.08 1114808.50 
66 641200.31 1114808.50 
67 641201.21 1114807.56 
68 641202.74 1114807.47 
59 641203.22 1114806.88 
70 641203.33 1114803.07 
71 641203.26 1114799.11 
72 641202.81 1114799.09 
73 641202.11 1114799.00 
74 641195.07 1114799.31 

381 

D 
vYKAZ DOSAVADNiHO A NOVEHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTi 

pozemku 

pare ¢islem 

3899 

3900 

Dosavadni stav 

VYml}raparcely Druh pozemku 

ZpUsobvyu.Ziti 

Opr{lvneny: die listin 

Druh vecneho bremene: die listin 

GEOMETRICKY PlAN 
pro 
vymezeni rozsahu vecneho 
bremene 

Vyholovilel: 

Cisloplanu: 3B63c-84/2015 

Zdar nad Sazavou 

Zdar nad Sazavou 

Mesto.Zdar 

Mapovylist: NMnM 6-7114,/23 
DosavadnlmvlastnikUmpozemkUbylaposkytnuta 
moZnost sezn~mit se v terenu s prUMhem 
navrhovanYchnovYchhranic,kte~bylyozna~any 

pl'e~epsan)'mzpUsobem: 

Nov9 stav 

PorovnBnisestavemevldencepr8vnfchvzlahU 

vymeraparcely Druhpozemku Typslavby ZpUs, 011 p1ecMzf z pozemkL4 VYm~ra dllu 

pozemku 

parc~ i!islem 
~ . Zpllsobvyuiiti ZpUsobvyuZili 

GeometrickY pl~n ovMI Urednll opntlvn~nY zem~m~i'ickY tn.2.enyr 

Jm~no,pNJmeni: 
lng. Petr Wagner 

erslopolo.i:kyseznamul.ifedn~opffivnenych 

zemem~rickVchinienYri.l 
388/95 

vYm~r 

1---ozn_aee,n_eh_o_v --i Cislolistu 1-------l 

3899 

3900 

drivej§ipoz. 
evldenci 

Stejnopisov4)rilrUednAopravnenyzememel'ickYinZenYr. 

Jmeno,prrjmeni: 
lng. Petr Wagner 

CisiOpolo:ZkyseznamuUredn~opmvnllrlnYcll 
z.emAm~i'ick)icllinien)'rU 388/95 
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N~le.ZiLoslmi a p7esnosli odpovid8 pffilvnim pl'edpisUm. 

KU pro Vysocinu 
KP Zd'ar nad Sazavou 
Eva Vencovska 
PGP-497/2015-714 
2015.08.07 09:36:39 CEST 
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