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Obsah majetkoprávních jednání RM č. 636/2016/OP dne 2.5.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku  

-  vyhlášení záměru 
 

Manželé M., ZR 2 k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 570/13 – ost.pl.  
- cca 40 m2 
část 570/389 – ost.pl.  
- cca 40 m2 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u řadového RD 
 

b) Výpůjčka pozemku 
- schválení 

ZO ČZS Žďár n.S.  
- Viadukt, ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. U Malého lesa 
- lok. u viaduktu,  
ZR 3 
 

7676-zahrada-242 m2 
7679-zahrada-13138 m2 
7684-zahrada-1160 m2 
7680/2-zahrada-448 m2 
7693-zahrada-295 m2 

Zahrádky v kolonii u viaduktu, 
vybudování nového oplocení po změně 
- snížení výměry zahrádkářské kolonie 

c) 
 

Dohoda o využití 
pozemku a vzájemné 
spolupráci 
- schválení 

ROTANI, s.r.o.,  
Lázně Bohdaneč 

k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

9996 – lesní pozemek  
- cca 200 m2 
9654 – ost.pl.,ost.kom. 

Využití části pozemku pro drcení klestí a 
provedení běžné údržby komunikace za  
užívání 

 



a) - Kontrolou evidence pozemků bylo zjištěno, že v ul. Polní, ZR 2 u řadového rodinného 
domu č.p. 276/47 jsou užívány bez právního důvodu jako rozšířená zaplocená zahrada 
části pozemků p. č. 570/13 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 40 m2 a p. č. 
570/389 - orná půda ve výměře cca 40 m2 v celkové výměře cca 80 m2 v k. ú. Zámek 
Žďár, které jsou ve vlastnictví města. Rodinný dům na p. č. 570/201 a přilehlá zahrada 
p.č. 570/19 v k. ú. Zámek Žďár je ve vlastnictví (SJM) manželů M. a S. M., bytem, ZR 2. 
Jmenovaní byli o této skutečnosti informováni a zároveń vyzváni k majetkoprávnímu 
vypořádání vztahu k dotčeným pozemkům formou pronájmu nebo odprodeje pozemků. 

 
- Manželé M. následně požádali o odprodej jimi užívaných dotčených částí pozemků ve 
vlastnictví města. 

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

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 - ostatní plocha, 
jiná plocha ve výměře cca 40 m2 a části p. č. 570/389 - orná půda ve výměře cca 40 m2 v 
celkové výměře cca 80 m2 v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu), 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 majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům, užívaným jako 
rozšířená zaplocená zahrada u řadového rodinného domu na p. č. 570/201 a přilehlé 
zahrady p. č. 570/19 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Polní č.p. 276/47, ZR 2 s tím, že 
přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.  

(příloha č. 1) 
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b) - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – Viadukt se 
sídlem Palachova 1776/5, Žďár nad Sázavou 6, požádala o výpůjčku pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7693 – zahrada ve výměře 295 m2, p. č. 
7680/2 – zahrada ve výměře 448 m2, p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2, p. č. 
7679 – zahrada ve výměře 13 138 m2 a p. č. 7676 – zahrada ve výměře 242 m2 – v 
celkové výměře 15 283 m2 vše v k. ů. Město Žďár – za účelem užívání zahrádek v kolonii 
ZO ČZS ZR – Viadukt v lokalitě ZR 3. 
 
- Zároveň žádají o povolení vybudování nového oplocení na části užívaných pozemků po 
snížení výměry užívaných pozemků zahrádkářské kolonie, a to z důvodu, že pozemek 
p.č. 7686 – zahrada v k. ú. Město Žďár je ve vlastnictví fyzické osoby, která 
zahrádkářskému svazu ukončila užívání předmětného pozemku na zahrádkářskou 
kolonii.      

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Souhlasíme. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
- Rada města dne 21. 3. 2016 po projednání schválila vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7693 – zahrada ve výměře 
295 m2, p. č. 7680/2 – zahrada ve výměře 448 m2, p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 
m2, p. č. 7679 – zahrada ve výměře 13 138 m2 a p. č. 7676 – zahrada ve výměře 242 m2 
– v celkové výměře 15 283 m2 - vše v k. ů. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zahrádek v kolonii 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – Viadukt v 
lokalitě “U viaduktu”, ZR 3.  

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 22. 3. do 21. 4. 2016. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Žďár nad 
Sázavou – Viadukt se sídlem Palachova 1776/5, Žďár nad Sázavou 6, a to p. č. 7693 – 
zahrada ve výměře 295 m2, p. č. 7680/2 – zahrada ve výměře 448 m2, p. č. 7684 – 
zahrada ve výměře 1 160 m2, p. č. 7679 – zahrada ve výměře 13 138 m2 a p. č. 7676 – 
zahrada ve výměře 242 m2 – v celkové výměře 15 283 m2 - vše v k. ů. Město Žďár, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – 
za účelem užívání zahrádek v kolonii Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Žďár nad Sázavou – Viadukt v lokalitě “U viaduktu”, ZR 3. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s šestíměsíční výpovědní lhůtou s 
tím, že vypůjčitel je oprávněn pozemek oplotit. 

 (příloha č. 2) 
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kú Město Žďár

Mapa v měřítku 1:1500
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c) - V souvislosti s opravou železniční tratě na úseku Žďár nad Sázavou – Ostrov nad 
Oslavou, byla městu zaslána žádost o využití části pozemku p. č. 9996, lesní pozemek, 
v katastru Město Žďár, a to ve výměře cca 200 m2, za účelem drcení klestí. Pozemek 
bude využit do 15.5.2016. K využití tohoto pozemku byla připravena Dohoda, která bude 
uzavřena se společnosti ROTANI s.r.o., která je subdodavatelem společnosti Skanska 
a.s., která opravu železniční tratě zajišťuje. 
Možnost využití pozemku byla projednána a odsouhlasena ing. Leštinou za správu lesů. 
Vzhledem k tomu, že část pozemku, která bude využívána, se nachází pod vedením a 
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), bylo vyžádáno také 
stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.. Stanovisko, které obsahuje i 
podmínky pro činnost v ochranném pásmu, tvoří přílohu Dohody. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Dohodu o využití pozemku a o vzájemné 
spolupráci, která bude uzavřena mezi společností ROTANI s.r.o. a městem Žďár nad 
Sázavou, v předloženém znění. 

    (příloha č. 3)  
 



Dohoda o využití pozemku a o vzájemné spolupráci 
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou 
IČO: 295841 
Zastoupeným Mgr. Navrátilem Zdeňkem, starostou města 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Kontaktní osoba: Ing. Kamil Leština   (tel.: 736 510 459, e-mail: kamil.lestina@zdarns.cz) 
straně jedné (dále jen město) 
 
a 
 
společností ROTANI s.r.o. 
IČO: 28825586 
Šípkova 52, 533 41 Lázně Bohdaneč 
Zastoupená jednatelem společnosti panem ing. Martinem Pertlem  
Kontaktní osoba:ing. Martin Pertl (tel.: 777604922, e-mail:martinpertl@seznam.cz 
na straně druhé (dále jen společnost Rotani)   
 
 

I. 
Závazek města 

Město umožní společnosti Rotani využít část pozemku p.č.9996  lesní pozemek, v katastru 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v rozsahu tak, jak je vyznačeno v mapovém podkladu, 
který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této dohody (dále jen pozemek) ve výměře cca 
200 m2, za účelem drcení klestí, a to za následujících podmínek: 

- společnost Rotani bere na vědomí, že nesmí ohrozit občany, kteří se na pozemku 
mohou pohybovat 

- společnost Rotani bude dodržovat podmínky dané společností E.ON, které tvoří 
přílohu č. 2 této dohody 

 

II. 
Závazek společnosti Rotani 

Společnost Rotani se zavazuje: 
- že předá část pozemku p.č. 9996, který využívala,zpět v bezvadném stavu 
- provést běžnou údržbu účelové komunikace, nacházející se na části pozemku 

p.č.9654 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou uvedenou v příloze č. 3 této Dohody, a to zavezením vhodného materiálu 
(např. kamenivo nebo betonový recyklát atp., doložené atestem nezávadnosti)s tím, 
že údržba komunikace bude provedena tak, aby nedošlo k rozšíření této komunikace, 
změně její trasy nebo nivelety. Běžná údržba bude provedena nejpozději do 
30.11.2016 

- zaplatit za využívání části pozemku p.č. 9996 finanční úhradu ve výši 5.000 Kč, a to 
na základě daňového dokladu – faktury, která bude společnosti Rotani zaslána 

- že jako subdodavatel společnosti Skanska a.s. nebude používat k průjezdu jiné cesty, 
než cesty uvedené v dohodě města se společností Skanska a.s.. 
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III. 

Společnost Rotani bude využívat pozemek p.č. 9996 v době od 27.4.2016 do15.5.2016. 
Pozemek bude po ukončení využívání předán zástupci města ing. Leštinovi. 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města společnost Rotani výslovně 
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámena a souhlasí se zpracováním svých 
údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených v této dohodě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Společnost Rotani souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých 
osobních údajů obsažených v  této dohodě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to 
pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje 
obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně 
účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle 
však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Společnost Rotani si je 
zároveň vědoma svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Společnost Rotani 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 
dohoda, její část nebo dílčí informace týkající se této dohody a jejího plnění. 

4. Uzavření této dohody schválila rada města na svém zasedání dne 2.5.2016 
usnesením č.j.638/2016/OP. 

5. Tato Dohoda je uzavřena s rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, že rada 
města tuto dohodu neschválí. V tom případě je společnost Rotani povinna splnit 
poměrnou část závazků, upravených v čl.  II. této Dohody. 

6. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží město a 
jedno vyhotovení obdrží společnost Rotani. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou 27.4.2016     
 
 
 
 
za město Žďár nad Sázavou     za společnost Rotani 
Mgr. Zdeněk Navrátil       ing. Martin  Pertl 
starosta města      jednatel společnosti 
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ROT .. ;\I S.LO . 

Ing. Martin Penl 
Sípkova 52 
533 41 Liznč B ohdaneč 

~ovč Město 11. .\tL 20.04.2016 

Stanovisko kl' stavbč a činnosti v ochranném pásmu zai-ízcní 
distribuční SOUSht\'y (c1cktrick~í síť) ve vlastnictví E.O:\" Distribuce, a.s. 

Toto vyjádření vydává společnost E.O'\' Česká republika. S.r.o. (dále jen 
ECZR) jednající j ako zástupce společ:nosti E.O~ Distribuce. a.s. (dále jen 
ECD). 

ECZR byla pi'cdlo:lcna ž.ádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném 
pásmu (dále jen OP): 

:\adzémni vedení VVlX ( OP činí 15 ln na každou stranu od krajního 
vod iče. při vynesení kolmého průměru) 
:'\adzcmní vedení VN (OP l:iní 10m na každou stranu od krajního vodiče, 
při vynesení kolmého průmětu) 

ledná se o akci : "Lik vid;lCC odpadů·· drcení klestí". K zásahúm do OP 
docházi v místě stavby. kaHtSlrálni lIz.emL paré. č .: K.ú. \t1čsto Zďár. 
parcč. 9996. Jedná se o drcení k)(~stí v předpokhldané dobč od 20.4. 
do 15.5.2016, následnč bude štčpka odstrančna. 

EClR jako zástupce EC D souhlasí s provedením v)'se uvedené akce v OP 
zařize ní distribuční soustavy při splni!ní těchto podmínek. zejména: 

I) V OP bude dočasně zvýšen teren nahrom'ldční štčpky do mlH. 

vj'šky 3m ( hez možnosti V)' SIUP U osob nebo pojezdu 
mccha niz;:lec po povrchu). výstup štěpky z komína štčpkovačc 
bude smčrován vodorovnč nebo níže. 

2) Budczajištčn trvalý přístup k jednotlivým podpěrným bodům 
vedení pro naši meehaniz~ld (pruh pozemku po stá\'ajícím 
terčnu o šíři min. 4m). Bezprostřední okolí stožárů nebude 
štl'pkuu zaneseno. 

3) :vIechanismy pohybující se \' OP budou do maximální výšky 
3,5m - talo v}rška nesmí bj' t v Hdném případč překročena ani 

I I J 

E.ON Ceská republika, S . L O. 

Regioná lni sprava Nově Město 
na Moravě 
Vriltis lilvovo nam. 118 

592 31 Nové Město n. M. 

www.eon.Cl 

Jan Novotný 
T <420· 566655702 

Jan .nQvotny@eon .Cl 

Naše značka 
J13953~16114S92 

Sídlo spo l ečno~ t i ~ 

F.A.. Gers\l"\era 2151{6 
no 49 České BudějOV i ce 
Společnost je za psána 
v Obchod ním re l stříku 

vedeném Krajsk ym 50~dem 
v éeslc:ých Budéjovidch, 
oddll c., viOlka 15066 
lé: 257 33 591 
Olt ; CZ257BS91 
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e-Dn 
"příp;tdč éhyb~' obsluhy nl~bo zál'ud y na mechanizaci. Mus í hj't 
zajišrčno, že bude zncmožn ,čn "i's tup osob na mcchanbmci" O P. 

4) V OP je zak.ízá no (lOužÍ\'at jeřáby ( lanové mechanismy) 

Dale: 

5) V OP nadzemního vedeni budou při realizaci udč l eného souhlasu 
přiměřeně dodrl,cny podmírLky dle ~ 46 odsl. 8 zákona Č . 45812000 Sb .. 
v platném znění. kde se konstatuje, ze v OP tčch to rozvodn)'ch zařízeni 
je zabzano pod písmeny: 
c) provád ět činnosti. které by mohly ohrozil spolehlivost a bezpečnost 

provozu lčchto zařízen í nebo ohrozit živol. zdraví či majetek osob 
d) provádět činnosti. které by znemožňovaly nebo podstatně 

znesnadňovaly přistup k těmto zaHzením. 

6) Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytuj ícího se v zajmovém 
území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vYlnacení 
dobře viditelným způsobem pi"í1110 v terénu. Jedná se zejména o místa 
khzeni či soubčhu trasy vedeni s traso u pohybu mechanizace_ s trasou 
vedení výkopů a podobne tak, aby pracující na sta veništi byli o 
hranicích ochranného pasma trvale inronnováni . 

7) Vyřešení zpusobu provedení souběhů a kři žení výše zmíněné akce 
s rozvodn)'Jl1 za řízením musí odpovídat příslušn)' 11l ČS~. 

8) Po dokončeni musí stavba z pohledu ochrany pi'cd provozním i 
a poruchovými vlivy di stribuční soustavy odpovídat přís l ušným 

normam. zejména PNE 33330 1. P TE 33 330:2, P:'\E 34 1050. č:S~ E~ 
50341 -1. PNE33 0000-1. ČSN EN 50 522. éSi\ E:\ 61936-1. 

9) V OP zařízení je dále zakázáno: 
a) zřizoval bez soublasu vlastníka těc hto zařízení stavby či umisťovat 

konstrukce aj iná podobná zařízenL j akož. i uskladf'loval hořlavé 
a výhušn~ látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vl.astníka zemní pnicc 
c) u nadzem ního vedeni nechával rust porosty Il ad výšku 3 111 

10) V projek tové dokumentaci a př i stavbč blldnu respektovány podmínky 
uvedené ve v yjadřcní o existenci zaří zení d i s tribuční soustavy 
ve vlastn ictví a pruvozovaní EC D a podmink{lCh práce v jeho blizkosti 
ze dne 20.04.2016. 

l l ) Veškerá s tavební činnost v OP nadzemního vedeni V':\ bude před jejím 
zahájením konzultována s přísl u šnou Regionální správou (dále jen RS ), 
která stanov í bezpečnostní opatřeni pro práce v OP příslušného 
rozvodného zaŤÍzení dle platné (~'S':\ E1\ 50 11 O~ 1. Veškerá stavební 
činnost v OP nadzemního a podzemního vedeni VV":'. bude před jejím 

~ zahájením konzultována s útvarem Správa sítč V V>"' . 
,~ 

'" 
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12) Veškeré práce s mechanizací. jej ichž častí se za provozu mohou 

přiblížit k vodičllm v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět 
za bcznapčťového stavu vcdení a vypnutí požadujeme o~icdn<lt 
nejméně 25 kalendářních dnů předelll. Práce s mcchani7ací v 0\> vedení 
110 kV je nutno provůdčl za beznapčfovébo stavu vedcní a vypnuli 
požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího mčsícc. 

Kun takty s pr:ivců zařízen í: 

VV". Správa vedení VV", Ing, TOIl1.š Láska, 
lel.: 54514- 1253, email: tomas. laska@con.cz 

Regionúlní správa. Jan :\ovOln)'. 
tel. : 566655702. email: jan.novotny@con.cz 

Toto j e s po lečné stanovisko 7.a správu VV:" a Vl\' . 

V případ ě ncdoddcní Yl.dáleností a podmínek dle nor em a phHn~'ch 

pdvních předp is u, nesouhlas íme p o ukončení stavby s jej í ko la udací. 

S přáIClsk)'m pozdravem 

LON Ceska republika, S.LO. , MhlO 

Ing. \t1iroslav \1ach 
VCtl. RS sílČ VK, NN Nové Město na \1oravě 
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