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Obsah majetkoprávních jednání RM č. 525/2016/OP dne 22.2.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Smlouvy o poskytnutí 

investiční dotace ze 
státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních 
bytů v obci č. 154, 173, 
174, 175, 176 
- schválení dodatků č.1 

ČR, Ministerstvo pro 
místní rozvoj,  
Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 
 
k.ú. Zámek ZR 
ul. Purkyňova, ZR 2 

- Revoluční č.p. 1877-
1879, č.or. 32-36, ZR 3 
- Revoluční č.p. 1902-
1904, č.or. 38-42, ZR 3 
- Revoluční č.p. 1899-
1901, č.or. 54-58, ZR 3 
- Purkyňova č.p. 454, 
č.or. 7, ZR 2 
- Purkyňova č.p. 453, 
č.or. 5, ZR 2 

Změna podmínek možnosti převodu BD 
– z doby 20 let ode dne kolaudace 
výstavby nebo nástavby na dobu 10 let. 
  

b) Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. R. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 

část 5331 – travní 
porost - cca 8 m2 
část 5333/1 – travní 
porost - cca 1100 m2 

Rozšíření zahrady u RD  

c) 
 

Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

J. P., 
J. Š.,  
oba ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Vápenická, ZR 3 
 

část 7971/1 – orná p. – 
cca 64 m2 
část 7971/2– ost.pl. - 
cca 20 m2 

Úprava zanedbaného okolí RD na p.č. 
7973/1 (RD 7973/9) a důvodu 
zachytávání dešťové vody a bláta z pole 
(drenáž – šterk) 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Brodská 2020, 
2021, 2022, ZR 3 

k.ú. Město ZR 
ul. Brodská, ZR 3 
 

1311 Realizace předsazených betonových 
lodžií a zateplení jižní strany BD 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

Satt, a.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Dolní, ZR 1 
lok. Dům kultury 

doplnění 1103 Rekonstrukce horkovodu – stavba Žďár 
n.S. – ul. Dolní, Kulturní dům – L28-L-29 

f) 
 

Smlouva o přeložce 
zařízení distribuční 
soustavy č. 13005711 
- schválení 

E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice; 
 

k.ú. Město ZR 
lok. PZ Jamská,  
ZR 1 
 

9513/1, 9518/5 Přeložka kabelového vedení NN na 
pozemcích  

g) 
 

Prodej pozemku 
- schválení  

Rada města ZR 
 

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

7973/6 – orná půda 
– 1040 m2 

Výstavba rodinného domu 
 

h) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

Organizační kancelář, 
s.r.o., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

část 1968 – ost.pl.  
- cca 850 m2 

Rozšíření pozemku p.č. 1969 pro 
výstavbu sídla firmy – komplexní ICT 
služby pro rostoucí firmy 



 
a) - Město Žďár nad Sázavou v současné době vlastní bytové domy, které byly vystavěny 

za pomocí státní dotace, popřípadě u kterých byla za pomocí dotace provedena 
nástavba. V rámci „privatizace bytového fondu města“ došlo k uzavření Smluv o uzavření 
budoucí kupní smlouvy, které byly uzavřeny mezi městem a bytovými družstvy, které byly 
založeny v jednotlivých bytových domech. U dvou domů (Veselská a Palachova 70) 
došlo k výstavbě – převod těchto domů nebyl řešen v „privatizaci bytového fondu města“, 
nýbrž již v rámci jejich výstavby. Jedná se o tzv. bytové domy se závazky. V souladu 
s podmínkami dotace není tyto domy možné převést dříve, než uplyne 20 let ode dne 
kolaudace výstavby nebo nástavby.  
 
S Ministerstvem pro místní rozvoj byla projednána možnost u některých bytových domů 
tento termín zkrátit. Tato skutečnost by znamenala, že k převodu bytových domů do 
vlastnictví bytových družstev by mohlo dojít již v letošním roce namísto v roce 2018. 
Jedná se o bytové domy: 
Revoluční č.p.1877,1878,1879, č.or. 32-36, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 
Revoluční č.p.1902,1903,1904, č.or. 38-42, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 
Revoluční č.p.1899,1900,1901, č.or. 54-58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 
Purkyňova č.p. 454, č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 
Purkyňova č.p. 453, č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 

 
Ke zkrácení termínu dojde uzavřením dodatků č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 
dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů, které budou uzavřeny mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj. Po 
uzavření těchto dodatků následně dojde k uzavření dodatků zástavních smluv, a to mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Těmito zástavními smlouvami byly zajištěny závazky ze smlouvy o 
poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů. 
Předpokládáme, že shora uvedené nemovitosti by město mohlo prodat v polovině roku 
2016. Tyto převody nebudou znamenat žádné nároky do rozpočtu města, a to ani na 
straně příjmů, ani na straně výdajů. Příjmy a výdaje spojené s konkrétním bytovým 
domem jsou vedeny na zvláštní evidenci a řídí se Dohodou uzavřenou mezi městem a 
bytovým družstvem v konkrétním bytovém domě.  
 
V případě, že tak jak je předpokládáno, by došlo k převodu vlastnického práva ke shora 
uvedeným bytovým domům (včetně pozemků), městu by zůstalo ještě 5 bytových domů 
„se závazky“, a to: 
Jamborova č.p.1531,č.or.3, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7–převod r. 2019 
Palachova č.p.2236,č.or.72,Žďár nad Sázavou,část Žďár nad Sázavou 6– převod r. 2017 
Kovářova č.p.2240/2,č.or.2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1–převod r. 2019 
Zvláštní režim s doplatkem kupní ceny u domů: 
Palachova č.p. 2234,č.or.70,Žďár nad Sázavou,část Žďár nad Sázavou 6–převod r. 2023 
Veselská č.p. 11 – 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – převod r. 2024 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 5 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 173 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu 

na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený 
mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad 
Sázavou, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 174 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu 
na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený 



mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad 
Sázavou, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 154 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu 
na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený 
mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad 
Sázavou, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 175 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu 
na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený 
mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad 
Sázavou, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 176 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu 
na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený 
mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad 
Sázavou, v předloženém znění  

(příloha č. 1 – 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 154 
o poskytnutf investicni dotace ze statnlho rozpoctu na vystavbu najemnlch bytu v obci 

uzavrene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mfstnf rozvoj 
sidlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IC: 66 oo 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedouci oddeleni zaverecneho vyhodnoceni akci a HO 
(dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sfdlem: Zizkova 227/1, 591 01 
IC: 00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
(dale jen mesto) 

Smluvni strany po vzajemne dohode uzaviraji tento dodatek c. 1. 

c1.1 
Predmet dodatku 

1.1 Predmetem dodatku je zmena vazaci doby platnosti podminek pro nakladani s byty postavenymi 
s dotaci v ramci ,Programu podpory vystavby najemnich bytU a technicke infrastruktury'' v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znit: 

, (4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvi bytU postavenych s pouzitim 
statni dotace na jinou osobu a do uplynuti teto doby zajisti uzivani techto bytU k trvalemu najemnfmu 
bydlenf." 

Cl. II 
Zaverecna ustanovenl 

2.1 Ostatni ustanovenf smlouvy zustavaji v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepsan ve dvou vyhotovenfch, z nichz kazda smluvnf strana obdrzl po jed nom 
vyhotoven f. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnimi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

lng. Hana Musilova 
vedoucf oddeleni zaverecneho 

vyhodngcenf akci a HO 
,.~:~.·,-, ·~-·"..\ 

\ 
\ 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 173 
o poskytnutl investicni dotace ze statniho rozpoctu na vystavbu najemnich bytu v obci 

uzavfene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mlstni rozvoj 
sfdlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IC: 66 00 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedoucr oddeleni zaverecneho vyhodnocenl akcf a HU 
(dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 
IC: 00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
(dale jen mesto) 

Smluvnf strany po vzajemne dohode uzavirajl tento dodatek c. 1. 

Cl.l 
Predmet dodatku 

1.1 Pfedmetem dodatku je zmena vazaci doby platnosti podmfnek pro nakladani s byty postavenymi 
s dotaci v ramci ,Programu podpory vystavby najemnfch bytU a technicke infrastruktury'' v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znit: 

, (4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvi bytU postavenych s pouzitfm 
statni dotace na jinou osobu a do uplynutl teto doby zajisti uzfvanf techto bytU k trvalemu najemnimu 
bydlenf." 

Cl. II 
Zaverecna ustanoveni 

2.1 Ostatni ustanovenf smlouvy zustavaji v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepsan ve dvou vyhotovenfch, z nichz kazda smluvnf strana obdrzi po jed nom 
vyhotovenf. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnlmi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

/ttU 
lng. Hana Musilova 

vedoucr oddele-n[ zaverecneho 
vyh9dmoc~rif,~RGJ a HU 

\ 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 2



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 17 4 
o poskytnutf investicnl dotace ze statnfho rozpoctu na vystavbu najemnich bytu v obci 

uzavrene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mistni rozvoj 
sfdlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IC: 66 00 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedouci oddelenf zaverecneho vyhodnocenf akci a HU 
(dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sf diem: Zizkova 227/1, 591 01 
IG:00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
(dale jen mesto) 

Smluvnf strany po vzajemne dohode uzavfrajf tento dodatek c. 1. 

c1.1 
Predmet dodatku 

1.1 Predmetem dodatku je zmena vazacf doby platnosti podmfnek pro nakladanf s byty postavenymi 
s dotaci v ramci ,Programu podpory vystavby najemnich bytu a technicke infrastruktury'' v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znft: 

, (4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvf bytu postavenych s pouzitrm 
statnf dotace na jinou osobu a do uplynuti teto doby zajisti uzivani techto bytu k trvalemu najemnfmu 
bydlenf." 

Cl. II 
Zaverecna ustanoveni 

2.1 Ostatnf ustanovenf smlouvy zustavaji v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepsan ve dvou vyhotovenfch, z nichz kazda smluvnf strana obdrzf po jednom 
vyhotovenf. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnfmi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

lng. Hana Musilova 
vedoucr oddelen r zaverecneho 

vyhodnpeentakcJ a HU 
/ 

/ 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 175 
o poskytnuti investicnf dotace ze statnlho rozpoctu na vystavbu najemnfch bytu v obci 

uzavrene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mfstnf rozvoj 
sfdlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IG: 66 oo 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedouci oddelenr zaverecneho vyhodnoceni akcl a HU 
{dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sf diem: Zizkova 227/1, 591 01 
IG: 00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
{dale jen mesto) 

Smluvnf strany po vzajemne dohode uzavlrajl tento dodatek c. 1. 

Cl.l 
Predmet dodatku 

1.1 Predmetem dodatku je zmena vazaci doby platnosti podmfnek pro nakladani s byty postavenymi 
s dotacf v ramci ,Programu podpory vystavby najemnich bytu a technicke infrastruktury" v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znit: 

, {4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvf bytu postavenych s pouzitfm 
statni dotace na jinou osobu a do uplynuti teto doby zajistf uzfvanr techto bytU k trvalemu najemnimu 
bydlenL" 

Cl. II 
Zaverecna ustanoveni 

2.1 Ostatnf ustanovenf smlouvy zustavaji v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepsan ve dvou vyhotovenfch, z nichz kazda smluvnf strana obdrzf po jednom 
vyhotoven f. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnlmi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

lng. Hana Musilova 
vedoucr oddelen I zaverecneho 

vyhodr:wee!'Tf-:-~kcf a HU 
' I':~/ 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 4



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 176 
o poskytnuti investicnl dotace ze statnlho rozpoctu na vystavbu najemnich bytu v obci 

uzavrene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mlstnf rozvoj 
sfdlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IC: 66 oo 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedouci oddelenr zaverecneho vyhodnoceni akcf a HO 
(dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sf diem: Zizkova 227/1, 591 01 
IC: 00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
(dale jen mesto) 

Smluvni strany po vzajemne dohode uzavfrajf tento dodatek c. 1. 

Ct. I 
Predmet dodatku 

1.1 Predmetem dodatku je zmena vazacf doby platnosti podmfnek pro nakladanf s byty postavenymi 
s dotad v ramci ,Programu podpory vystavby najemnfch bytU a technicke infrastruktury'' v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znit: 

, (4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvf bytU postavenych s pouzitrm 
statnf dotace na jinou osobu a do uplynutr teto doby zajistr uzivani techto bytU k trvaiE§mu najemnfmu 
bydleni." 

Cl. II 
Zaverecna ustanoveni 

2.1 Ostatnf ustanovenf smlouvy zustavajf v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepstm ve dvou vyhotovenlch, z nichz kazda smluvni strana obdrzr po jed nom 
vyhotoven I. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnimi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

lng. Hana Musilova 
vedouci oddeleni zaverecneho 

vyhodnoce0f,akci a HO 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5



b) - Ing. R. P., trvale bytem ZR 1, požádal o odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to částí p. č. 5333/1 – trvalý travní porost ve výměře cca 1 100 m2 a p. č. 
5331 – trvalý travní porost ve výměře cca 8 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření zahrady p. č. 5332/1 u rodinného 
domu č.p. 2290 na p. č. 5332/8 v k. ú. Město Žďár. 

 
- Pozemek p. č. 5333/1 v k. ú. Město Žďár je v současné době ve výpůjčce Českého 
zahrádkářského svazu, ZO 614042 Jamská, ZR 1, který jej využívá na základě uzavřené 
smlouvy s městem Žďár nad Sázavou k užívání zahrádek pro své členy.  
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR:  
Nedoporučujeme. V lokalitě se připravuje stavba místní komunikace Brněnská – Jamská, 
zdržovací nádrž a bytové domy (sociálního charakteru). 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Viz odbor RÚP.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to částí p. č. 5333/1 – trvalý travní porost ve výměře cca 1 100 m2 a p. č. 
5331 – trvalý travní porost ve výměře cca 8 m2 (dle mapového podkladu) 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 
v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření zahrady p. č. 5332/1 u rodinného domu 
č.p. 2290 na p. č. 5332/8 – na základě žádosti Ing. R. P. 

(příloha č. 6) 
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c) - Pan J. P. a paní J. Š., oba trvale bytem ZR 3, požádali o výpůjčku pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 7971/1 orná půda ve výměře cca 64 
m2 a p. č. 7971/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem úpravy zanedbaného okolí RD – u zahrady p. č. 
7973/1 a RD č.p. 2519 na p. č. 7973/9 v ul. Vápenická z důvodu zachytávání dešťové 
vody a bláta z pole (drenáž, štěrk).    
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí bez 
připomínek.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 7971/1 orná půda ve 
výměře cca 64 m2 a p. č. 7971/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 20 m2 v k. ú. 
Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Klafar, ZR 3, 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 úpravy 
zanedbaného okolí RD – u zahrady p. č. 7973/1 a RD č.p. 2519 na p. č. 7973/9 v k. ú. 
Město Žďár v ul. Vápenická z důvodu zachytávání dešťové vody a bláta z pole (drenáž, 
štěrk). 

(příloha č. 7) 
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d) - Společenství vlastníků domu Brodská 2020, 2021, 2022 se sídlem Brodská 2022/77, 
ZR 3, požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1311 v k. ú. Město Žďár v šíři 
cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem vybudování předsazených betonových 
lodžií a zateplení jižní strany fasády obytného domu Brodská č.p. 2020, 2021, 2022, č.or. 
77, 79, 81, ZR 3, součást pozemku p. č. 1299 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a 
příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1299 v k. ú. Město Žďár a případných dalších 
oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi Společenstvím vlastníků domu Brodská 2020, 2021, 2022 č.or. 77, 79, 81 se sídlem 
Brodská 2022/77, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako 
povinným, a to na části p. č. 1311, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – 
za účelem vybudování předsazených betonových lodžií a zateplení jižní strany fasády 
obytného domu Brodská č.p. 2020, 2021, 2022, č.or. 77, 79, 81, ZR 3, součást pozemku 
p. č. 1299 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 
1299 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. 8) 
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e) - V prosinci r. 2014 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. 2061, 2062/1, 2062/2, 2062/4 a 2062/5 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Dolní, ZR 1 - za účelem rekonstrukce horkovodní přípojky v rámci akce 
„Žďár nad Sázavou, ul. Dolní, kulturní dům L-28 – L-29“ – včetně přístupu a příjezdu za 
účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch 
oprávněného.  

 
- Rada města dne 8. 12. 2014 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky mezi městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 
– jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na 
částech p. č. 2061, 2062/1, 2062/2, 2062/4 a 2062/5 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Dolní, ZR 1 - za účelem rekonstrukce horkovodní přípojky v rámci akce „Žďár nad 
Sázavou, ul. Dolní, kulturní dům L-28 – L-29“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem 
jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch 
oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 
- Dne 7. 1. 2015 byla předmětná smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB uzavřena. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 4043-96/2015 ze dne 29. 1. 2016 pro 
vymezení rozsahu VB, kde se toto břemeno rozšiřuje ještě na část pozemku p. č. 1103 
v k. ú. Město Žďár. 
 
- 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.  
 
- Vzhledem k rozšíření VB na další pozemek je radě města předkládáno doplnění 
schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle zhotoveného GP.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky mezi městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 
– jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP 
č. 4043-96/2015 ze dne 29. 1. 2016 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 1103, 
2061, 2062/1, 2062/2, 2062/4 a 2062/5 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dolní, ZR 1 - za 
účelem uložení a provozování rekonstrukce horkovodní přípojky v rámci akce „Žďár nad 
Sázavou, ul. Dolní, kulturní dům L-28 – L-29 – rekonstrukce horkovodu“ - včetně přístupu 
a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve 
prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce horkovodní přípojky se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 (příloha č. 9) 
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f) - Radě města Žďáru nad Sázavou je předkládána k projednání Smlouva o přeložce 
zařízení distribuční soustavy, která řeší přeložení kabelového vedení NN, umístěné 
v současné době na pozemcích p. č. 9513/16 a p. č. 9518/5 v k. ú. Město Žďár, lokalita 
průmyslové zóny Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1, a to v souvislosti se změnou využití 
pozemku původně p. č. 9513/1, p. č. 9517/5 a p. č. 9518/5 v k. ú. Město Žďár – lokalita 
průmyslové zóny Jamská. Přeložka umožní využít část pozemku p. č. 9513/16 v k.ú. 
Město Žďár bez zatížení a dále možnost využití zbývající části pozemku p. č. 9518/5 
v k.ú. Město Žďár, také bez zatížení. Jedná se o zbývající část pozemku v lokalitě 
průmyslové zóny Jamská v celkové výměře do 2 000 m2, kterou město může nabídnout k 
prodeji. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí s přeložkou 
kabelového vedení NN bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. 13005711, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON 
Distribuce, a.s., v předloženém znění. 

(příloha č. 10) 
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Smlouva o prelozce zafizeni distribucni soustavy 
c. 13005711 

uzavrena die ustanoveni § 47 zakona c. 458/2000 Sb., energetickeho zakona ve zneni pozdejsich 
predpisu, ust. § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansk:y zakonik, v platnem zneni mezi 

Zadatelem: 
Firma: Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Sidlo: Zizkova 227/l, 591 01 Zdar nad Sazavou 

IC:00295841 DIC:CZ00295841 

Zastupce ve vecech smluvnich: Mgr. Zdenek Navratil, starosta 
Adresa pro zasilani pisemnosti: 
Zizkova 227/1, 591 01 Z&ir nad Sazavou 

a 
Provozovatelem distribucni soustavy (dale jen ,Provozovatel DS") 
E.ON Distribuce, a.s. 
Sidlo: F. A. Gerstnera 215116, 370 49 Ceske Budejovice 
Zapis v OR: Krajsky soud v Cesk:ych Budejovicich, oddil B, vlozka 1772 
IC: 28085400 DIC: CZ28085400 

Zastoupena spolecnosti: 
E.ON Ceska republika, s.r.o. 
Sidlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceske Budejovice 
Zapis v OR: Krajsk:y soud v Cesk:ych Budejovicich, oddil C, vlozka 15066 
IC: 25733591 DIC: CZ25733591 

Zastupce: 
ve vecech smluvnich: Mi1ada Siklova, Standardni phpojeni 

ve vecech technick:ych: Jii'i Olisar, Regionalni sprava Nove Mesto na Morave 

Vratislavovo mim. 118, Nove Mi'sto n. M. 
T +420 545 145 747 
jiri.olisar@eon.cz 

Bankovni spoj eni: Komercni banka, a.s. 
Cislo uctu: 35-4544230267/0100 
variabilni symbol: 1;3005711 
IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 
BIC (SWIFT) k6d: KOMBCZPP 

(dale jen ,Provozovatel DS") 

116 13005711 
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I. Pfedmet smlouvy a specillkace pfelozky 

I) Predrnetern teto srnlouvy je zavazek Provozovatele DS proves! ve srnyslu ust. § 47 zakona 
c. 458/2000 Sb. ve zneni pozdejsich predpisu pfelozeni nize specifikovane casti zafizeni 
distribueni soustavy a zavazek Zadatele uhradit veskere naklady spojene s tirnto prelozenirn 
a vybudovauirn nove casti zafizeni distribucni soustavy jako nahrady za stavajici. 

2) Provozovatel DS je vlastnikem a provozovatelem casti zafizeni distribucni soustavy oznacene 
jako: kabelove vedeni NN, 
ktere se nachazi v lokalite: k.u. Mesto Zdar p.c. 9513/16, 9518/5. 

Z duvodu pozadavku stavby Zadatele: nova rystavba, 
je nutno pfelozit ryse uvedenou cast zafizepi distribucni soustavy a to nasledujicim zpusobern: 
Stavajici zafizeni distribucni soustavy a to: kabe!ove vedeni NN bude demontovano a nahrazeno 
norym umisten.Ym v nove trase. 

Pi'elozka rna charakter di!Ci zmeny trasy eL vedeni (pfip. premisteni nekterych prvku tohoto 
zai'izeni). 

Pi'elozka rozvodneho zafizeni bude realizovauajako stavba: Zdar n/S,Jamska:pfelozka kabelu 
NN (Cislo: 001030030605) (dale jen ,provedeni prelozky") 

II. Termin provedeni pfelozky 

I) Provozovatel DS se zavazuje za sjednanych podrninek proves! toto pfelozeni za soucinnosti 
do I 0 mesicu od uzavreni teto srnlouvy za pfedpokladu, ze: 

a) Zadatel fadne a vcas splni veskere sve zavazky z teto Srnlouvy, 
b) nenastane pi'ekazka v do be podpisu srnlouvy neznama, brauici zahajeni nebo provadeni 

praci souvisejicich s provedenim pi'eloZky, zejmena jde o nepi'iznive klirnaticke 
podrninky v zinmim obdobi, 

c) osoby s vlastnick}'m nebo jin.Ym vecn.Ym pravern k nemovitostern dotcen.Ym realizaci 
pi'elozky urnozni Provozovateli DS provedeni pi'elozky, zejm. dojde k uspesnemu 
projednani vecnych bremen, 

d) budou splneny veskere zakonne predpoklady pro provedeni pi'elozky, zejmena splneni 
pi'edpokladu die zakona c. 183/2006 Sb. Stavebniho zakona v platnern zneni, 
do:30.9.2016, 

pokud tato srnlouva dale nestanovi jinak. 

2) Provozovatel DS rna pravo na jednostrannou pi'imerenou zmenu terminu provedeni prelozky 
zai'izeni distribueni soustavy uvedeneho v tomto Clauku a dale ma pravo na zmenu 
technickeho provedeni prelozky specifikovaneho v Clauku IV. odst. 2) teto srnlouvy 
v pfipade, ze nebude splnena nektera z podrninek stanovenych v odst. 1) tohoto Clauku nebo 
v pfipade zrneny pouiivane technologic prvku v dusledku technickeho rozvoje. Provozovatel 
DS uvi'dorni Zadatele o jednostranne zrnene terminu provedeni pi'elozky nebo o jednostranne 
zmene technickeho provedeni ptelozky pate, co se o nesplneni dane podminky dozvi. 

III. Vyse a splatnost uhrady mikladu na provedeni pfelozky 

I) V souladu s platn.Ymi pravnimi pfedpisy, zadosti o prelozeni zafizeni distribucni soustavy 
c. 13005711 a stanovenym technick.Ym resenirn die teto sm]ouvy je ryse pfedpokladanych 
nakladu na provedeni prelozky 139 397 Kc. 
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2) Uhrada mil<:Iadtl. bude provedena takto: 

- prvni spiatka ve rysi I5% z pfedpokl:idanych nakiadu sjednanych v odst. I) tohoto 
ciank:u, tj. 21 000 Kc je spiatna do 15 dnu od uzavfeni tl\to smlouvy na ucet 
Provozovateie DS uvedenyv ziliiavi teto smiouvy. 

- druM splatka bude uhrazena po zpracovani projektove dokumentace na zakiade pfedpisu 
piatby, ktery vystavi a zasie Provozovatei DS Zadateii. 

pfipadne nedopiatky Ci pfepiatky budou vyrovnany po dokonceni provedeni pfeiozky 
na zakiade pfedpisu piatby, ktery vystavi a zasie Provozovatei DS Zadateli na zakiade 
skutecne vynaiozenych nezbytne nutnych nakiadu na provedeni pfeiozky. · 

3) Zadatei bere na vedomi, ze shora uvedena ryse pi'edpoki:idanych nakiadtl. byia stanovena 
na zakiade mernych niliadtl. Provozovateie DS, pncemz die odst. 4) a 5) tohoto Cl:inku mtl.ze 
b:Yt provedena uprava ryse nakiadu. Zadatei je povinen uhradit Provozovateii DS veskere 
nezbytne nutne vynaiozene nakiady na provedeni pi'eiozky, 

4) V pi'ipade, ze z rozpoctu projektove dokumentace provedeni pfeiozky nebo z procesu 
samotne reaiizace provedeni pi'eiozky vypiyne odiisna ryse nakiadu oproti pi'edpokiadan:Ym 
nakladtl.m Provozovateie DS die odst. I) tohoto Cl:inku, smiuvni strany sjednavaji nasiedujici 
postup: 
a) V pfipade nepodstatneho zryseni nakiadu, tj. pfi zryseni maximalne o I 0% 

pi'edpoki:idanych niliadu sjednanych v odst. 1) tohoto Cl:inku, rna Provozovatei DS pnivo 
jednostranne zrysit nak1ady Zadate1e sjednane v odst. 1) tohoto CI:inku. Provozovate1 DS 
je povinen tuto skutecnost pisemne oznamit Zadate1i a tento je povinen toto zvfseni 
uhradit na zakiade pi'edpisu p1atby. Pro tento pi'ipad zryseni pfedpokl:idanych nakladu se 
sm1uvni strany dohodiy, ze nebudou uzavirat dodatek k teto smiouve. 

b) V pi'ipade podstatneho zryseni nak1adu, tj. pfesiline-Ii zryseni 10% pi'edpokladanych 
nak1adu sjednanych v odst. 1) tohoto Cl:inku, Provozovatei DS na toto zryseni Zadateie 
bez prodieni pisemne upozorni a oznami mu nove urcenou rysi pfedpokladanych 
mikiadu. Takove zryseni nakiadu bude smluvnimi stranami potvrzeno pisemn:Ym 
dodatkem k teto smiouve. 

c) V pfipade snizeni pi'edpokiadanych mikiadu je Provozovatei DS povinen tuto skutecnost 
oznamit Zadateii. Pro tento pfipad sniZeni Uhrady se smiuvni strany dohodly, ze nebudou 
uzavirat dodatek k teto smiouve. 

5) v pfipade, ze skutecne vynaiozene nakiady budou nizsi, nez pi'edpokiadane nakiady sjednane 
v odst. I) tohoto Clanku, je Provozovatei DS povinen vratit Zadateii pfipadny pfepiatek 
dobropisem, a to do 3 mesicu po dokonceni provedeni pi'eiozky, tj. po koiaudaci stavby a 
po uzavfeni vsech majetkopravnich smluv souvisejicich se stavbou specifikovanou v cl. l 
reto smiouvy. 

6) Uhrada jak<~koiiv piatby vypi:Yvajici z teto smiouvy bude provedena pfevodnim pi'ikazem 
nebo siozenkou. Zavazek spiaceni ze strany Zadateie je spinen dnem pi'ipsani castky 
v pozadovane rysi na ucet Provozovateie DS uvedeny v zahiavi teto smiouvy. 

3/6 13005711 



IV. Prava a povinnosti smluvnich stran 

1) Povinnosti Zadatele: 
a) radne, vcas ave sjednane v:fsi uhradit castku dohodnutou die i'l. III. teto smlouvy a to 

na ucet Provozovatele DS pfevodem nebo slozenkou s variabilnim symbolem 13005711. 

b) soublasit se ztizenim vecneho bremene odpovidajiciho pravu Provozovatele DS zfizovat 
a provozovat zafizeni distribucni soustavy na nemovitosti Zadatele, na ktere bude 
umistena cast zatizeni distribucni soustavy po provedeni prelozky, bude-li to pro 
provedeni pfelozky nezbytne a poskytnout potrebnou souCinnost pro zlizeni tohoto 
vecneho bremene. 

2) Povinnost Provozovatele DS: 

Zajistit provedeni pfeloZky (vcetne vypracovani projektu a realizace stavby) v terminu 
uvedenem v Clanku II. teto smlouvy, v rozsahu: St:ivajfci zafizeni distribueni soustavy a to: 
kabelove vedeni NN bude demontovano a nahrazeno nov:fm umisten:Ym v nove !rase. 

3) Pniva a povinnosti obou smluvnich stran: 

Da!Si pr:iva a povinnosti sm!uvnfch stranjsou upravena pnivnimi pfedpisy, zejmena 
energetick:Ym z:ikonem ajeho proviidecimi predpisy. 

V. Doha platnosti smlouvy a ukonceni smlouvy 

I) Smlouvaje uzavfena na dobu urCitou aje radne ukoncena dnem, kdy budou vypofiid:iny 
vzajernne ziivazky smluvnich strari die teto smlouvy. 

2) PfedCasne lze ukonCit sm!ouvu pisernnou listinnou dohodou obou smluvnich stran. 

3) Kter:ikoli ze smluvnich stran rna pnivo smlouvu predcasne ukonCit jednostrannou pisemnou 
listinnou v:fpovi'di s v:fpovedni lbutou I mesic od doruceni v:fpovedi protistrane. 

4) Smlouva muze b:Yt ukoncena jednostrannym odstoupenim kterekoliv ze smluvnich stran 
v ptipade podstatneho poruseni povinnosti druhou stranou die obecne zavaznych pravnich 
pfedpisu. 

5) Provozovatel DS rna diile pravo na odstoupeni od teto smlouvy 

a) jestlize Zadatel bez dalsiho projednani s Provozovatelem DS neuhradi sve financni 
ziivazky die Cl. III. odst. 2) teto smlouvy vcas, ani v dodatecne lhute 15 dnu ode dne 
terminu splatnosti kterekoli z plateb, uvedenych v teto smlouve. 

b) nebude splnena nekterii z podminek uvedenych v Cl. II odst. I) pfsm. c) a d) teto smlouvy. 

6) Odstoupeni od teto smlouvy musi b:Yt uCineno pfsernne v listinne podobe. Odstoupenim 
smlouva zanikii, kdyz projev ville opriivnene osoby odstoupit od smlouvy je dorucen druM 
strane. 

7) V pffpade ukoncenf smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynalozil a nebude nucen 
vynalozit opravnene niiklady, bude dosud uhrazena castka vriicena Zadateli. 
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8) V pfipade ukonceni smiouvy vjpovedi Zadateie nebo v pfipade ukonceni smlouvy dohodou 
z duvodu, ktere neize pficitat Provozovateli DS nebo v pfipade ukonceni smlouvy 
odstoupenim Provozovateie DS die teto smlouvy ( vyjma odstoupeni die odst. 5) pism. b) 
tohoto i'l:\nku) je Zadatei povinen uhradit Provozovateli DS veskere opravnene nakiady, 
ktere Provozovatel DS dosud vynalozil anebo ktere bude nucenjeste vynaiozit v souvislosti 
s touto smlouvou. 

9) V pfipade ukonceni smlouvy odstoupenim ze strany Provozovatele DS z duvodu die cl. V. 
odst. 5) pism. b) budou smluvni strany hradit veskere opravnene naklady, ktere Provozovatel 
DS vynalozil nebo ktere bude nucen jeste vynaiozit v souvislosti s touto smlouvou, a to 
spoiecne a nerozdilne. V tomto pfipade nepfesahne platba Zadateie castku, sjednanou jako 
prvni splatka die cl. III. odst. 2) teto smiouvy. 

I 0) Smiuvni strany se dohodly, i.e naroky Provozovatele DS odpovidajici povinnosti Zadatele 
dle odst. 8) a odst. 9) tohoto i'lauku budou pfednostne nhrazeny z plateb, ktere Zadatel 
Provozovateli DS jiz poskyti za trvani smiouvy, jejich zapoctenim. Provozovatel DS je 
povinen zapoi'teni oznamit Zadateli. V pfipade, i.e tyto jiz poskytnute piatby pine nepokryji 
veskere naroky, Zadatei nedoplatek Provozovateli DS uhradi na zaklade pfedpisu platby. 
V pfipade, ze naroky Provozovatele DS jiz poskytnute piatby nepfev)'si, Provozovatel DS 
zbyiou castku po zapocteni vlastnich naroku Zadateli vrati. 

VI. Ostatni njedniini 

1) Zadatei bere na vedomi, ze stavajici cast zafizeni distribucni soustavy uvedena v i'l:\nku I. 
teto smlouvy bude aZ do dokonceni provedeni pfeloZky, tj. az do doby koiaudace stavby 
pfeioZky zafizeni distribucni soustavy pod napetim a do tohoto data nebude provedena jeho 
demontaz. 

2) Zadatei bere na vedomi, ze Provozovatel DS po provedeni pfeiozky zustava v)'hradnim 
viastnikem pfeiozeneho zafizeni ve smysiu § 47 zakona c. 458/2000 Sb., ve zneni pozdejsich 
pfedpisu. 

3) Smluvni strany jsou zbaveny odpovednosti za castecne nebo uplne nepineni povinnosti 
danych smiouvou v pfipadech, kdy toto neplneni byio v)'sledkem okolnosti vyiui'ujicich 
odpovednost nebo za podminek vypl;'vajicich ze zakona c. 458/2000 Sb., ve zneni pozdejsich 
pfedpisu. 

4) Tato smiouva muze b:Yt menena nebo dopiiiovana pouze formou pisemnych a i'islovanych 
dodatku, podepsanych obema smiuvnimi stranami. 

5) Ostatni za!ezitosti touto smlouvou neupravene se fidi obcansk:Ym zakonikem c. 89/20I2 Sb. 
v piatnem zneni a energetick:Ym zakonem c. 458/2000 Sb. v piatnem zneni. 

6) Obe strany se zavazuji vzajemne se informovat o jaeychkoliv zmenach nezbytnych pro fadne 
provadeni reto smiouvy, zejmena pak o zmenach identifikai'nich udaju Zadatele a to 
nejpozdeji do 30 dnu od provedeni teto zmeny. 

7) Veskera prava a povinnosti z reto smlouvy piynouci pfech:izi na pravni nastnpce obou 
smluvnich stran. 
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8) Zadatel - f'yzicka osoba podpisem teto smlouvy poskytuje souhlas ke zpracovani srych 
osobnich udaju spravcem - spolecnosti E. ON Distribuce, a.s. a opravnen:Ymi zpracovateli, 
zejmena spolecnosti E. ON Ceska republika, s.r.o. a E. ON Business Services Czech Republic 
s.r.o., vsechny se sidlem F. A. Gerstnera 2151/6, Ceske Budejovice, v rozsahu uvedenem 
v uvodnich ustanovenich smlouvy, za uce!em uzavreni a plneni teto smlouvy, a to na dobu 
trvani teto sm1ouvy, nejpozdeji vsak do doby vyporadani veskerych narokii z teto smlouvy 
vzniklych. 

9) Ve smyslu ustanoveni § 89a zakona c.99/1963 Sb., obcanskeho soudniho radu se smluvni 
strany dohodly, :i.e v pi'ipade teseni sporii soudni cestou bude mistne prislusn:Ym soudem 
Okresni soud v Cescych Budejovicich popt. Krajscy soud v Cescych Budejovicich. 

10) Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kaZda ze stran 
obdrzi po jednom v:Ytisku. 

11) Smluvni strany prohlasuji, ze se s !extern teto smlouvy seznamily a souhlasi s nim, na diikaz 
cehoz ji opravnene osoby obou smluvnich stran stvrzuji svY"mi vlastnorucnimi podpisy. 

12) Smlouva nab:Yva platnosti i ui'innosti dnemjejiho podpisu smluvnimi stranami. 

VII. Akceptacni ustanoveni 

1) K pfijeti navrhu teto smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptacni lhiitu v deice 90 dnu 
od okamziku odeslani navrhu teto smlouvy Zadateli. 

2) Smlouva je uzavrena za predpokladu, ze Zadatel nejpozdeji do konce uvedene 90 denni lhuty 
vyhotoveni smlouvy podepiSe a za5le zpet Provozovateli DS. Jina forma prijeti navrhu 
Smlouvy neni mozna. Pokud bude zaslany podepsany v:Ytisk Smlouvy obsahovat jakekoliv 
vpisky, dodatky i'i odchylky, k uzavreni smlouvy nedojde. 

3) Marn:Ym uplynutim akceptacni lhuty navrh teto smlouvy zanika. 

Nove Mesto n. M. 
Dne: 

Za Provozovatele DS: 
2 8 -01- Z016 

_...--,./~ / E.ON Ceskl! republika,s.r.o. 

J //, F. A. Ge~stnera 21':1/6 
~ f ~ 370 49 Ceske Budejovtce 

! 
Milada Siklova 
Vedouci Standardniho pnpojeni 
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Dne: 

Za Zadatele: 

131 

Mgr. Zdenek Navratil, starosta 
Mesto Zcfar nad Sazavou 
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g) - Rada města na svém zasedání dne 30. 11. 2015 vyhlásila 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 byla Pravidla 
postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 1. 12. 2015 do 31. 1. 2016.  
 
- Do tohoto záměru se přihlásilo 8 zájemců. 
 
- Dne 15. 2 .2016 proběhla elektronická aukce prodeje pozemku. V této aukci nabízeli 
zájemci cenu za 1 m2 pozemku s tím, že se jednalo o cenu bez DPH, které bude k této 
kupní ceně připočteno. Zájemci a jejich nabídky jsou uvedeny ve výsledkovém protokolu 
– viz příloha č. 12. 
 
Nejvyšší nabídku učinil pan R. T., bytem Praha 1, který nabídl kupní cenu ve výši 2.650,-- 
Kč/m2. V souladu s vyhlášeným záměrem je radě města předložen návrh na prodej 
pozemku do vlastnictví pana R. T.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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 souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemku 
v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů, do vlastnictví pana R. T., bytem Praha 1, 
za kupní cenu ve výši 2.650,-- Kč/m2 + DPH a schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o 
zřízení předkupního práva, v předloženém znění. 

(příloha č. 11 mapa, 12, 13) 
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VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL

Název elektronické aukce: Prodejní aukce stavebního pozemku p.č. 7973/6

Typ elektronické aukce: Prodejní elektronická aukce (malého rozsahu) (id:1164)

Čas vyhlášení: 05.02.2016 13:15

Čas ukončení: 15.02.2016 13:45

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Prokopová Stanislava, +420 566 688 170, +420 736 510 464,
stanislava.prokopova@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Libor Vostrejš, +420 566 688 195, +420 736 510 452, libor.vostrejs@zdarns.cz

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Počet položek celkem: 1

Počet položek aktivních: 1

Počet položek započítávaných do
celkové sumy:

1

Protokol je platný k: 17.02.2016 12:11:34

Protokol vygenerován v: 17.02.2016 12:11:34

Uchazeč Položek obsazených/celkem Celková nabídka uchazeče Pořadí uchazeče Stav

1/1 2 756 000 1 -

1/1 2 724 800 2 -

1/1 2 246 400 3 -

1/1 1 570 400 4 -

1/1 1 560 000 5 -

1/1 1 248 000 6 -

1/1 1 050 400 7 -

1/1 1 040 000 8 -

Smluvní cena: - CZK

Smluvní dodavatel:

Smluvní cena dodatek: - CZK

Nedílnou přílohou tohoto protokolu jsou protokoly o účasti jednotlivých uchazečů.
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K u p n í    s m l o u v a  
a smlouva o zřízení předkupního práva 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, jako prodávajícím  na straně jedné (dále 
jen  prodávající) 
a 
R. T., r.č., bytem , jako kupujícím na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
  

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 7973/6, orná půda, ve výměře 1.040 m2, 
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. 
 
 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo k pozemku p.č. 7973/6, orná 
půda, ve výměře 1.040 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby 
rodinného domu, který bude postaven v  souladu s povolením stavby, vydaným Městským 
úřadem ve Žďáře nad Sázavou, stavebním odborem  (dále jen stavba)  za dohodnutou kupní 
cenu ve výši Kč 2.650 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu ve výši 2.756.000 Kč  a kupující tento 
pozemek za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. Ke kupní ceně bude 
připočteno DPH v zákonem stanovené výši. 
Kupující  již  uhradil    zálohu  na  kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč na účet prodávajícího. 
Doplatek kupní ceny ve výši 2.656.000 Kč (bez DPH) se zavazuje kupující zaplatit  do 60ti dnů 
ode dne podpisu této smlouvy  bezhotovostně na účet prodávajícího, vedený u KB ve Žďáře nad 
Sázavou, číslo účtu 6015-328751/0100, v.s. 4550000064. Za okamžik zaplacení  kupní ceny se 
považuje den připsání částky v celkové výši  2.656.000 Kč na uvedený účet prodávajícího, když 
k této ceně bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši. 
2. Pozemek je prodáván se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří pilíř sloužící pro 
připojení el. energie a plynu a dále části vodovodních a kanalizačních přípojek od odboček 
z hlavních řadů těchto sítí. Pozemek je prodáván za účelem výstavby stavby a kupující se 
zavazuje pozemek použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na něm postavit.  
3. V  případě,   že   kupující  postaví  rodinný  dům  tak,  že  Protokol ze závěrečné 
kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání stavby 
(kromě povolení předčasného užívání)   na prodávaném pozemku postavené  nepřekročí termín 
31.12.2019, prodávající se zavazuje vrátit na základě žádosti kupujícího část kupní ceny ve výši 
200,-- Kč/m2 z celkové výměry pozemku na účet kupujícího a to do 30ti dnů ode dne doručení 
žádosti kupujícího doloženou  Protokolem ze závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudačním 
souhlasem, popřípadě jiným pravomocným povolením užívání stavby (kromě povolení 
předčasného užívání) postavené na prodávaném pozemku, vydaném stavebním odborem MěÚ 
ve Žďáře nad Sázavou.  
4. Obě  smluvní  strany  se  dohodly, že prodávající bezodkladně po té, co bude kupujícím 
zaplacena kupní cena řádně a včas, předá návrh na vklad vlastnického práva ke shora 
prodávanému pozemku do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu vyhotovení Kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.  
 

JANTUP
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III. 

Prodávající prohlašuje, že splnil podmínky dané příslušnými ustanoveními § 85) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích,  stanovené pro převod nemovitých věcí z a do majetku města. Tento 
převod byl schválen Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 25.2.2016. Záměr města 
převést shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od  1.12.2015 do 31.1.2016. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám stav prodávaného pozemku. Na 
prodávaném pozemku se mohou nacházet podzemní vedení inženýrských sítí ve vlastnictví jiné 
osoby než je prodávající. 
 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

V případě, že doba výstavby rodinného domu - stavby, za kterou se považuje Protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby (dále jen výstavba)  přesáhne termín 31.12.2019, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  
Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města 
a prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 

V. 
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
- kupující neuhradí sjednanou kupní cenu řádně a včas 
- kupující nedoloží prodávajícímu povolení umístění a provedení stavby (popřípadě jiné 
povolení stavby), vydané stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou nejpozději do 31.12.2016 
-  kupující nezahájí výstavbu rodinného domu na prodávaném pozemku v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nedoloží prodávajícímu doklad o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné 
kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) nejpozději do 31.12.2019.  
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí,  smlouva se od počátku ruší a kupující se 
zavazuje do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od 
této kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, 
aby mohl být v katastru nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího 
k pozemku p.č. 7973/6, orná půda, ve výměře 1.040 m2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující 
ponese  ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 7973/6, orná 
půda, ve výměře 1.040 m2 v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru 
nad Sázavou. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu tak, jak byla uvedena v čl. II. 
této smlouvy s tím, že nebude vrácena částka ve výši 100.000 Kč, která sloužila jako zaplacená 
záloha na úhradu kupní ceny. Kupní cena po odečtu částky ve výši 100.000 Kč bude vrácena na 
účet kupujícího do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k  pozemku p.č. 7973/6, orná půda, 
ve výměře 1.040 m2  v k.ú. Město Žďár ve prospěch prodávajícího. 
Stejný postup bude zvolen i v případě, že by tato smlouva byla zrušena na základě žádosti 
kupujícího. 
 
 
 

VI. 



Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo a to jako právo věcné ve smyslu 
ustanovení § 2144 a násl. občanského zákoníku k pozemku, který je předmětem převodu podle 
této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud bude chtít koupený pozemek 
v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemku, nabídne ho nejprve 
prodávajícímu a to za stejnou kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva. Toto předkupní právo se sjednává do doby právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo do vydání Oznámení o užívání stavby, vydaného na RD na 
prodávaném pozemku postaveném.  

VII. 
Kupující prohlašuje, že byl seznámen s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji pozemků 
v lokalitě Klafar II,  Návrh zastavění – regulativy rodinných domků  a Prodej pozemků v lokalitě 
Klafar II – technické informace,  vše ve znění tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem města 
Žďáru nad Sázavou dne 27.6.2013.  
 

VIII. 
Podle této smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, na příslušný list vlastnictví pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 
 

IX. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města kupující výslovně prohlašuje, že jsou 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.  
 
Kupující 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. Kupující 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. 
 
Kupující dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se 
této smlouvy a jejího plnění. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
…………………………………..…….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l    R.  T. 
starosta města Žďáru nad Sázavou   



h) - Dne 30. 11. 2015 manželé J. a A. T., trvale bytem ZR 3, požádali o směnu pozemků, a 
to části p. č. 1969 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 350 m2 v jejich 
vlastnictví (SJM) za část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 1968 – 
ostatní plocha zeleň v zástavbě ve výměře cca 600 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu SATT 
a.s. v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání inž. sítí 
(dešťová kanalizace). Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude žadateli městu 
doplacen za cenu dle ZP.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR ze dne 8. 12. 2015: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR ze dne 8. 12. 2015: 
Bez připomínek. 

 
- RM na zasedání dne 14. 12. 2015 byl předložen k projednání níže uvedený návrh 
usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to části p. 
č. 1969 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 350 m2 ve vlastnictví manželů 
J. a A. T. (SJM), trvale bytem ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 4788, obec Žďár nad Sázavou, za část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou p. č. 1968 – ostatní plocha zeleň v zástavbě ve výměře cca 600 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 u areálu SATT a.s. v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – za účelem majetkoprávního 
vypořádání inž. sítí (dešťová kanalizace) s tím, že přesná výměra směňovaných 
pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
 
- Toto usnesení nebylo přijato a RM neschválila vyhlášení záměru.  
 
- Dne 21. 1. 2016 byla městu doručena žádost společnosti Organizační kancelář, s.r.o. 
se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1, ve které žádají o odkup části městského pozemku 
p. č. 1968 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 602 m2 v lokalitě ul. Okružní, ZR 3, a to 
v souvislosti s plánovaným odkupem pozemku p. č. 1969 od současných vlastníků 
manželů T. – za účelem výstavby sídla firmy pro společnost Organizační kancelář, s.r.o..     
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR ze dne 3. 2. 2016: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR ze dne 3. 2. 2016: 
Bez připomínek. 
 
- RM na zasedání dne 8. 2. 2016 byl předložen k projednání níže uvedený návrh 
usnesení:  
Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1968 – ostatní plocha zeleň 
v zástavbě ve výměře cca 602 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 u 
areálu SATT a.s. v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – za účelem realizace podnikatelského 
záměru v souvislosti se zamýšlenou výstavbou sídla firmy na sousedním pozemku  p. č. 
1969 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra pozemku bude určena po zaměření 
oddělovacím GP. 
 
- Toto usnesení nebylo přijato a RM neschválila vyhlášení záměru na odprodej pozemku.  



- Poté proběhlo další jednání se zástupci společnosti Organizační kancelář, s.r.o. a dne 
17. 2. 2016 bylo nově doručeno písemné zdůvodnění požadavku na odkup části 
pozemku p. č. 1968 – viz příloha č. 14.   

 
- RM je předkládáno nové projednání vyhlášení záměru na odprodej pozemku. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 3 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1968 – ostatní plocha 
zeleň v zástavbě ve výměře cca 850 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 u 
areálu SATT a.s. v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – za účelem realizace podnikatelského 
záměru v souvislosti se zamýšlenou výstavbou sídla firmy na sousedním pozemku  p. č. 
1969 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra pozemku bude určena po zaměření 
oddělovacím GP. 

(příloha č. 14) 
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Městský úřad Žďár nad Sázavou 
 
Žižkova 227/1 
59131Žďár nad Sázavou 

Zdůvodnění požadavku na odkup části pozemku p.č.1968. 

V reakci na obdržené návrhy rady města k projednání žádosti na odkup části pozemku č.p.1968, 
zasíláme následující vyjádření: 

a) k návrhu rady odprodat pouze části pozemku dle přesahující zastavěné plochy  
    Tento návrh neřeší problém s příjezdem ke garážím situovaným v přízemí firemní budovy dle  
     situačního nákresu v příloze 1. Stejně tak by nebyla možná plánovaná dopravní obslužnost  
     kolem budovy. 
 

b) koupě celého pozemku č.p. 1968, resp. celou část navazující na parcelu č.p. 1969 
 
    Tato varianta má z pohledu dalšího využití, např. pro výstavbu garáží, značná omezení:  

    1) tato část pozemku je v územním plánu vedena jako veřejná zeleň 

    2) pozemek je zatížen sítěmi (el. vedení), jakákoli výstavba zde není možná 

 

Po seznámení se s umístěním všech sítí na pozemcích č.p. 1969 a 1968 a vyhodnocení jednotlivých 
variant podáváme radě návrh na odkup části pozemku č.p. 1968 dle přiložené přílohy č.2. Rozšíření 
pozemku o navrhovanou část (prodloužení p.č. 1969 o zhruba 6 m) umožní ustoupit od původního 
záměru vybudovat parkoviště podél budovy ze strany obytných domů a tuto plochu využít pro zeleň 
a zmíněné parkoviště pro zaměstnance situovat do dokoupené části pozemku s horkovodem formou 
zatravňovacích panelů. Garáže firemních vozidel by zůstaly součástí budovy. 

Při posuzování žádosti je nutné vzít v potaz také omezené využití pozemku č.p. 1969 ke stavebním 
účelům z důvodu procházející městské dešťové kanalizace. 

 

Předem děkujeme za věcné projednání naší žádosti a zvážení výše uvedených argumentů. 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 17.2.2016 

         Ing. Josef Niesner 
               jednatel 
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