


Obsah majetkoprávních jednání RM č. 656/2016/OP dne 30.5.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru – 
upřesnění výměry   

Holoubek trade, s.r.o., 
Sklené n.Osl. 

k.ú. Město ZR 
PZ Jamská, ZR 1 

část 9537/9 a  
část 9541/2 - nově dle 
GP -  9541/16 – orná 
půda ve vým. - 7794 m2 
  

Upřesnění výměry po zaměření 
pozemku GP v souladu se Smlouvou o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 
26.6.2015 a dodatku č. 1 – pozemek pro 
výstavbu objektu firmy 
 

b) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

Elektromontáže Krejčí, 
J. K., Ř.,  
provozovna ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul.Strojírenská, ZR 1
 

část 6386/4 - ost.pl. - 
20 m2 
 

Stávající buňka – sklad elektromateriálu 
v blízkosti provozovny v budově 
Strojírenská 396/4, ZR 1 
 
 

c) 
 

Pronájem pozemku 
 - schválení 

I. Č., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská,ZR 1
lok. Druhák 
 

6290 – zast.pl. – 19 m2 Prefa garáž  

d) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

D. H., N.Město n.M. 
M. Š., ZR 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 5 

2925/5 – zast.pl.  
- 27 m2 

Garáž u BD č.p.1001 
 

e) 
 

Výpůjčka pozemku 
- schválení 

D.a H., N.Město n.M. 
M. Š., ZR 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 5 

2925/1 – zahrada  
- 140 m2 

Údržba zatravněné plochy u BD 
 

f) 
 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

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

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

2469/1 Zemní kabel NN, rozpojovací skříň – 
stavba – Žďár n/S, Na Prutech: 
rekonstrukce kab. NN 
 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

Satt a.s., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul.Horní-Smetanova, 
ZR 1 
 

352, 353, 3964 Stavba – Žďár n/S, ul. Horní, Smetanova 
Kabelový rozvod 
 

h) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

Satt a.s., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Haškova, ZR 6 
 

6063/3 Stavba – Přípojka kabelového rozvodu 
pro bytový dům č.p. 2172-2175, Žďár 
n/S – ul. Haškova 
 



i) 
 
 

Dohoda o prostor. 
uspoř.staveb  
- schválení  

SVK Žďársko 
VaS Brno 
Město ZR 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

 Vzájemná prostorová poloha staveb 
vodních děl ( kanalizace a vodovod) a 
VO a značky  (výstavba zemního kabel. 
vedení a stožárů VO, umístění dopr.zn. 
autobusová zastávka)  – stavba - Pěší 
trasa podél barokního mostu, přechod 
pro chodce, autobusová zastávka ul. 
Santiniho, Žďár n.S. 2 

j) 
 

Smlouva 
- schválení 

SVK Žďársko, ZR k.ú. Město ZR 
ul. Dvořákova, ZR 1 

6135, 6165, 6167/1 
 

Souhlas s umístěním a provedením 
stavby, přenechání částí pozemků do 
užívání pro účely stavby – Žďár n.S. - 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 
Dvořákova 
 

k) 
 

Klafar – lokality pro 
výstavbu RD a BD  
- schválení postupu při 
řešení přípravy další 
lokality 
 

Vlastní podnět k.ú. Město ZR 
k.ú. Zámek ZR 

 Na základě jednání vedení města, 
architekta města a odborů OP a RÚP 

 



a) - Město Žďár nad Sázavou a společnost Holoubek trade s.r.o., se sídlem Sklené nad 
Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551, uzavřely dne 26. 6. 2015 Smlouvu o uzavření 
budoucí kupní smlouvy, předmětem které byl závazek budoucího prodávajícího, za splnění 
podmínek ve smlouvě upravených, prodat budoucímu kupujícímu část pozemku p. č. 
9537/9, orná půda a pozemku p. č. 9541/2, orná půda, v celkové  výměře cca 7 500 m2,  
v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, vyznačenou v mapovém podkladu, který byl 
součástí smlouvy (dále předmětné pozemky). Budoucí kupující se zavázal na těchto 
pozemcích, za podmínek stanovených  smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy, 
postavit novostavbu objektu s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory a 
podnikovou prodejnou, v souladu s povolením, vydaným stavebním odborem Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen stavba). Ke smlouvě byl uzavřen dne 4. 4. 2016 
Dodatek č. 1.  

 
Byl vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 4065-4/2016 ze dne 24. 3. 2016, 
kterým byl od pozemku p. č. 9537/9 oddělen díl „a“ ve výměře 480 m2 a stejným 
geometrickým plánem byl od pozemku p. č. 9541/2 oddělen díl „b“ ve výměře 7 314 m2, 
když oba tyto oddělené díly byly sloučeny do pozemku, který byl označen jako pozemek 
p.č. 9541/16, orná půda ve výměře 7 794 m2. Účastníci se dohodli na upřesnění Smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy s tím, že označení „část pozemku p. č. 9537/9, orná půda 
a pozemku p. č. 9541/2, orná půda, v celkové výměře cca 7 500 m2, bude ve smlouvě 
změněno a uvedeno jako pozemek p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7 794 m2 v k. ú. 
Město Žďár, který bude dále označen jako prodávaný pozemek. K tomuto upřesnění 
smlouvy dochází na žádost společnosti, neboť společnost upřesněnou smlouvu bude 
předkládat bankovnímu ústavu k vyřizování poskytnutí úvěru na výstavbu objektu. 
 
Zastupitelstvu města bude následně předložen Dodatek č. 2, kterým dojde pouze 
k upřesnění označení prodávaného pozemku na základě vyhotovení geometrického plánu, 
v ostatním zůstává Smlouva o budoucí kupní smlouvě nezměněna. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na upřesnění výměry pozemků,  
prodávaných v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 
26.6.2015 uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade 
s.r.o., se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 4. 4. 2016 a dle vyhotoveného GP č. 4065-4/2016 ze dne 24. 3. 2016 takto: od pův. 
pozemku p. č. 9537/9, orná půda oddělen díl „a“ ve výměře 480 m2 a dále od pův. 
pozemku p. č. 9541/2, orná půda oddělen díl „b“ ve výměře 7 314 m2, oba tyto oddělené 
díly nově sloučeny do pozemku označeného jako pozemek p. č. 9541/16, orná půda ve 
výměře 7 794 m2, který bude předmětem převodu – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Brněnská, ZR 1.  
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. 

(příloha č. 1) 
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b) - V rámci místního šetření bylo zjištěno, že v blízkosti řadových garáží v lokalitě „Druhák“ 
v ul. Smíchov, ZR 1, je umístěn objekt prefabrikované buňky na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 6386/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 
cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár. Tento objekt však není geometricky zaměřen a není zapsán 
v katastru nemovitostí.    
Dalším šetřením bylo zjištěno, že objekt je užíván p. J. K., Řečice a jmenovaný byl vyzván 
majetkoprávním odborem MěÚ k legalizaci užívacího vztahu k části předmětného 
pozemku. 
Následně p. K. po osobním projednání požádal město o pronájem části pozemku p. č. 
6386/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem 
užívání pozemku pod umístěným objektem buňky v jeho vlastnictví, sloužící jako sklad 
elektromateriálu v blízkosti jeho provozovny Elektromontáže Krejčí, kterou má umístěnu 
v protější budově na ul. Strojírenská 396/4, ZR 1.  

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem pozemku bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6386/4 – ostatní pl., jiná plocha ve 
výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), 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 vztahu k užívanému  pozemku pod objektem prefabrikované 
buňky v blízkosti řadových garáží v lokalitě „Druhák“ v ul. Smíchov, ZR 1, sloužící jako 
sklad elektromateriálu provozovny Elektromontáže Krejčí, umístěné v protější budově na 
ul. Strojírenská 396/4, ZR 1.  

(příloha č. 2) 
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c) - Mgr. I. Č., trvale bytem ZR 6, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 6290 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti se 
změnou vlastníka garáže na základě Usnesení Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou 
ze dne 31. 3. 2016, nabytí PM dne 5. 4. 2016 – dědictví po zemř. otci S. D., posl. bytem 
ZR 1. Dosud byl předmětný pozemek užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy o 
dočasném užívání pozemku s městem Žďár nad Sázavou ze dne 14.11.2006 a manžely S. 
a A. D., trvale bytem ZR 1. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem pozemku. 

 
- Rada města dne 18. 4. 2016 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6290 – zastavěná plocha ve 
výměře 19 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, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA 
garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka 
(stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.  
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 19. 4. do  19. 5. 2016. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou Mgr. I. Č., trvale bytem ZR 6, a to p. č. 6290 – zastavěná 
plocha ve výměře 19 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, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – 
pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku 
jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně. 

(příloha č. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) - Pan M. Š., trvale bytem ZR 5 a paní D. H., trvale bytem Nové Město na Moravě, požádali 
o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 2925/5 – 
zastavěná plocha ve výměře 27 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem užívání pozemku pod 
garáží v jejich spoluvlastnictví u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 
46, ZR 5, v souvislosti s převodem bytu v uvedeném byt. domě. Dříve byl předmětný 
pozemek užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 10. 3. 2009 na pronájem 
pozemku mezi městem a manžely R. a Mgr. V. V., dříve bytem ZR 5. 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem pozemku. 
 
- Rada města dne 18. 4. 2016 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 2925/5 – zastavěná plocha ve 
výměře 27 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 užívání pozemku pod garáží ve spoluvlastnictví 
žadatelů u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 46, ZR 5 – vše v k. ú. 
Město Žďár  – změna nájemce v souvislosti s koupí a užíváním bytu v uvedeném byt. 
domě. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od  19. 4. do  19. 5. 2016. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. M. Š., trvale bytem ZR 5 a pí D. H., trvale bytem Nové Město 
na Moravě, a to p. č. 2925/5 – zastavěná plocha ve výměře 27 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 
užívání pozemku pod garáží ve spoluvlastnictví žadatelů u bytového domu čp. 1001 na p. 
č. 2926 v ul. Na Prutech 46, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár – změna nájemce v souvislosti 
s koupí a užíváním bytu v uvedeném byt. domě. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně. 

(příloha č. 3) 
 
 

e) - Pan M. Š., trvale bytem ZR 5 a paní D. H., trvale bytem Nové Město na Moravě, požádali 
o výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 2925/1 – 
zahrada ve výměře cca 140 m2 (dle mapového podkladu) v k.ú. Město Žďár – za účelem 
užívání zatravněného pozemku, jeho sečení a údržby (na vlastní náklady) u bytového 
domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 46, ZR 5, v souvislosti s převodem bytu v 
uvedeném byt. domě. Původně byl předmětný pozemek užíván jako zahrádka, později 
však byl dřívějšími nájemci celý zatravněn a zajišťována pouze jeho údržba. 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí s  
výpůjčkou pozemku. 
 
- Rada města dne 18. 4. 2016 po projednání schválila vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 2925/1 – zahrada, 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,  části ve výměře 140 m2 

(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár  – za účelem užívání zatravněného pozemku, 



jeho sečení a údržby (na vlastní náklady) u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na 
Prutech 46, ZR 5 – v souvislosti s koupí a užíváním bytu v uvedeném byt. domě. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 19. 4. do  19. 5. 2016. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. M. Š., trvale bytem ZR 5 a pí D. H., trvale bytem Nové Město 
na Moravě, a to p. č. 2925/1 – zahrada, 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,  části ve výměře 140 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. 
Město Žďár  – za účelem užívání zatravněného pozemku, jeho sečení a údržby (na vlastní 
náklady) u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 46, ZR 5 – v souvislosti 
s koupí a užíváním bytu v uvedeném byt. domě. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

(příloha č. 3) 
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f) - Společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice, požádala o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. 1040011329/001, na pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění a 
provozování distribuční soustavy – rekonstrukce kabelového vedení NN v rámci stavby: 
„Žďár n. Sáz., Na Prutech: rekonstrukce kab. NN“ – nová zemní kabelová přípojka NN, 
rozpojovací skříň v lokalitě sídliště „Vysočany“, ZR 5.  

    
- 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 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 2469/1, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění 
distribuční soustavy – rekonstrukce kabelového vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., 
Na Prutech: rekonstrukce kab. NN“ – nová zemní kabelová přípojka NN, rozpojovací skříň 
v lokalitě sídliště „Vysočany“, ZR 5, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, 
oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy 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. 4) 
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g) - 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. 352, 353 a 3964 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Horní, Smetanova, ZR 1 - za 
účelem vybudování kabelového rozvodu TV v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Horní, 
Smetanova, kabelový rozvod“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. 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.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti vybudování kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – 
jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech 
p.č. 352, 353 a 3964 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Horní, Smetanova, ZR 1 - za účelem 
vybudování stavby: „Žďár nad Sázavou, ul. Horní, Smetanova, kabelový rozvod“ - včetně 
přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další 
rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vybudování kabelového rozvodu TV 
se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5



h) - Společnost SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, požádala o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na 
části p. č. 6063/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, ZR 6 - za účelem vybudování 
kabelového rozvodu TV v rámci akce „Přípojka kabelového rozvodu pro bytový dům č.p. 
2172-2175 Žďár nad Sázavou - ul. Haškova“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího 
provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

 
- 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 vybudování kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – 
jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 
6063/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, ZR 6 - za účelem vybudování kabelového 
rozvodu TV v rámci stavby: „Přípojka kabelového rozvodu pro bytový dům č.p. 2172-2175 
Žďár nad Sázavou - ul. Haškova“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vybudování kabelového rozvodu TV 
se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 6) 
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i) - Město Žďár nad Sázavou je investorem stavby „Pěší trasy podél barokního mostu, 
přechod pro chodce, autobusová zastávka ul. Santiniho - Žďár nad Sázavou 2“ v ul. 
Santiniho, ZR 2, k. ú. Zámek Žďár – spočívající m.j. ve vybudování nového veřejného 
osvětlení, realizovaného formou výstavby zemního kabelového vedení a stožárů veřejného 
osvětlení a umístění dopravní značky autobusová zastávka, jež budou umístěny do 
ochranného pásma stávající kanalizace a vodovodu.  
 
SVK Žďársko je vlastníkem stávající jednotné kanalizace DN 600 BE a vodovodu DN 150 
TLT ve Žďáře n. Sáz. v zájmovém území stavby „Pěší trasy podél barokního mostu, 
přechod pro chodce, autobusová zastávka ul. Santiniho - Žďár nad Sázavou 2“, k.ú. 
Zámek Žďár v ul. Santiniho, ZR 2. Provozovatelem těchto staveb vodních děl je VAS, a.s. 
ZR. 
 
Vzhledem k tomu, že investor stavby, z důvodu již existující kanalizace a vodovodu 
v zájmovém území, nemůže dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo kanalizace a 
vodovodu, požádal SVK Žďársko a VAS, a.s. o udělení souhlasu s prostorovým 
uspořádáním staveb. 
 
Pro realizaci stavby je třeba uzavřít Dohodu o prostorovém uspořádání staveb pro stavbu 
„Pěší trasy podél barokního mostu, přechod pro chodce, autobusová zastávka ul. 
Santiniho - Žďár nad Sázavou 2“. Předmětem je umístění stavby nového veřejného 
osvětlení a značky do ochranného pásma stávající kanalizace a stávajícího vodovodu. 
VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal dne 20. 5. 2016 kladné vyjádření zn. 
ZR/2086/2016-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou město Žďár n. S. zaváže k 
úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací 
v ochranném pásmu kanalizace a vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po 
odsouhlasení městem Žďár nad Sázavou.   

 
Předsednictvo SVK Žďársko projedná uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb 
pro stavbu „Pěší trasy podél barokního mostu, přechod pro chodce, autobusová zastávka 
ul. Santiniho - Žďár nad Sázavou 2“ na svém zasedání dne 26. 5. 2016.  
 
- RM je předkládána ke schválení předmětná Dohoda o prostorovém uspořádání staveb 
v předloženém znění. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém 
uspořádání stavby „Pěší trasy podél barokního mostu, přechod pro chodce, autobusová 
zastávka ul. Santiniho - Žďár nad Sázavou 2“ v ul. Santiniho, ZR 2 v  k.ú. Zámek Žďár –
uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – 
jako vlastníkem vodovodu a kanalizace, městem Žďár nad Sázavou – jako investorem 
stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 
820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, 
zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s 
vybudováním a provozováním předmětné stavby nového veřejného osvětlení - zemního 
kabelového vedení NN a stožárů veřejného osvětlení a umístění dopravní značky 
autobusová zastávka v k. ú. Zámek Žďár, v ul. Santiniho, ZR 2, z důvodu již existující 
kanalizace a vodovodu v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené 
ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění. 

 (příloha č. 7) 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:                 
 

1.  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
      se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
      zastoupen:  Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva   
      IČ: 43383513      DIČ: CZ 43383513   
      Reg. pod č. j.  8/93 OkÚ, Žďár nad Sázavou 
      jako vlastník stávající jednotné kanalizace DN 600 BE a vodovodu DN 150 TLT 
      (dále jen SVK Žďársko)  
 
2.   Město Žďár nad Sázavou 
       se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
       zastoupeno: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
       IČ : 00295841 
       jako investor stavby „Pěší trasy podél barokního mostu, přechod pro chodce, autobusová  
       zastávka ul. Santiniho - Žďár nad Sázavou 2“ 
 
3.  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
      se sídlem: Soběšická  820/156, 638 01 Brno 
      přistupující k dohodě  - z titulu provozovatele a správce majetku SVK Žďársko  
      zastoupena: Ing. Karlem Fuchsem, ředitelem divize Žďár nad Sázavou, 
      VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. 
      Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou, 
      IČ: 49455842      DIČ: CZ 49455842    (dále jen VAS) 
      Společnost je zapsána v OR odd. B, vložka 1181, vedeném Krajským soudem v Brně        

 

ve smyslu platného zákona 274/2001 Sb.  
 

DOHODU  
o prostorovém uspořádání staveb 

 
I. 

 

1. SVK Žďársko je vlastníkem stávající jednotné kanalizace DN 600 BE a vodovodu 
DN 150 TLT (dále jen „staveb vodních děl“) ve Žďáru nad Sázavou, k. ú. Zámek 
Žďár, v ul. Santiniho, tj. v zájmovém území připravované stavby „Pěší trasy podél 
barokního mostu, přechod pro chodce, autobusová zastávka ul. Santiniho - Žďár nad 
Sázavou 2“. 

 

Provozovatelem těchto „staveb vodních děl“ je VAS.  
 

2. Město Žďár nad Sázavou je investorem stavby „Pěší trasy podél barokního mostu, 
přechod pro chodce, autobusová zastávka ul. Santiniho - Žďár nad Sázavou 2“. Stavba 
mj. řeší i vybudování nového veřejného osvětlení, jež je realizováno formou výstavby 
zemního kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení a umístění dopravní značky 
autobusová zastávka v této lokalitě (dále jen „veřejného osvětlení a značky“), které 
bude umístěno i do ochranných pásem stávajících staveb vodních děl. 

 

3. Vzájemná prostorová poloha „staveb vodních děl“ a „veřejného osvětlení a značky“ je 
vyznačena ve výkrese B. 2 z projektu stavby, který je přílohou této „Dohody o 
prostorovém uspořádání staveb“. 

   

4. V zájmovém území se také nacházejí potrubí kanalizačních a vodovodních přípojek, 
tyto přípojky jsou však dle příslušných zákonných ustanovení ve vlastnictví majitelů 
nemovitostí, jež jsou těmito přípojkami na vodovod a kanalizaci napojeny. 
 
 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 7



2 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vzhledem k tomu, že investor stavby „veřejného osvětlení a značky“, z důvodu již 
existujících „staveb vodních děl“, nemůže dodržet zákonem stanovené ochranné 
pásmo staveb vodních děl (dle zák. 274/2001 Sb., § 23, odst. 3, v platném znění u této 
kanalizace DN 600 BE činí ochranné pásmo 2,5 m a u tohoto vodovodu DN 150 TLT 1,5 m na 
každou stranu od vnějšího líce potrubí ve smyslu zák. 274/2001 Sb. v platném znění), požádal 
SVK Žďársko, jako vlastníka této staveb vodních děl a VAS, jako jejího 
provozovatele, o udělení souhlasu s prostorovým uspořádáním staveb (dle 
zák.274/2001 Sb., §23, odst. 5, v platném znění a to souhlasu dle ust. § 23, odst. 5, 
písm. „a)“ a „d“).   
 
 

II. 
 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se účastníci dohodli na následujícím. 
 

SVK Žďársko a VAS s prostorovým uspořádáním staveb, dle zák. 274/2001 Sb., § 23, odst. 5, 
písm. „a)“ a „d)“, souhlasí za těchto podmínek: 

 

1. Podmínkou realizace stavby „veřejného osvětlení a značky“, v ochranném pásmu 
„staveb vodních děl“, je dodržení vzdálenosti „veřejného osvětlení a značky“ od 
stávajících „staveb vodních děl“ (od vnějšího líce potrubí ve smyslu zák. 274/2001 Sb. 
v platném znění), dle schváleného projektu. 
 

2. V případě potřeby provádění jakýchkoliv stavebních prací a prací, souvisejících 
s údržbou či opravou „veřejného osvětlení a značky“ dle této „Dohody o prostorovém 
uspořádání staveb“, v ochranném pásmu „staveb vodních děl“ – tj. v úsecích 
vyznačených v situaci z projektu „veřejného osvětlení a značky“, jenž je přílohou této 
„Dohody o prostorovém uspořádání staveb“, si Město Žďár nad Sázavou předem 
vyžádá souhlas SVK Žďársko a bude respektovat podmínky, které pro provádění těchto 
prací v zájmu ochrany „staveb vodních děl“ SVK Žďársko stanoví. 
 

3. Město Žďár nad Sázavou se zavazuje, že uhradí veškeré škody a újmy, které případně 
v souvislosti s prováděním prací při vybudování veřejného osvětlení a značky 
v ochranném pásmu „staveb vodních děl“ SVK Žďársko vzniknou a rovněž případné 
škody a újmy, které případně při vybudování veřejného osvětlení a značky vzniknou 
VAS z důvodu z důvodu přerušení či vadné dodávky pitné vody nebo přerušení či 
vadného odvádění odpadních vod. 
 

4. V případě potřeby provádění jakýchkoliv stavebních prací, souvisejících s údržbou či 
opravou „staveb vodních děl“, je SVK Žďársko oprávněn tyto práce provést sám, či 
prostřednictvím VAS. Je přitom povinen postupovat tak, aby zabezpečil stavby 
„veřejného osvětlení a značky“, umístěné v ochranném pásmu „staveb vodních děl“ 
před poškozením v rozsahu platných stavebních předpisů a norem. Případné 
vícenáklady, (tj. rozdíl mezi běžnou cenou nákladů opravy, srovnatelnou s obdobnými 
opravami a jejím navýšením z důvodu ochrany veřejného osvětlení a značky, což je 
např. ochranné pažení výkopu, jejichž navýšení posoudí kvalifikovaný odborník), na 
zabezpečení „veřejného osvětlení a značky“ se Město Žďár nad Sázavou zavazuje 
uhradit. 
 

5. Pokud přes veškerou péči a dodržení technologických postupů dojde při údržbě a 
opravách „staveb vodních děl“ k poškození stavby „veřejného osvětlení a značky“, 
umístěné v ochranném pásmu „staveb vodních děl“, zavazuje se uhradit náklady na 
uvedení „veřejného osvětlení a značky“ do řádného technického stavu Město Žďár n. 
S.  
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6. Pro investora a pro rozhodnutí správního orgánu ke zhotovení stavby „veřejného 
osvětlení a značky“ dále platí ostatní podmínky vyjádření VAS ze dne 20. 5. 2016 zn. 
ZR/2086/2016-Še, které je přílohou této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“. 
 
 
 
 
 
 

III. 
 

Po uzavření této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ SVK Žďársko a VAS nemají 
námitky k rozhodnutí správního orgánu pro realizaci stavby: 
 

„Pěší trasy podél barokního mostu, přechod pro chodce, autobusová 
zastávka ul. Santiniho - Žďár nad Sázavou 2“. 

 
 

IV. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města Žďár nad Sázavou, SVK Žďársko a VAS 
výslovně prohlašují, že jsou s touto skutečností obeznámeni 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.  
 
SVK Žďársko a VAS souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých 
osobních údajů obsažených v  této smlouvě Městem Žďár nad Sázavou (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. SVK Žďársko a VAS si jsou zároveň vědomi svých práv upravených 
příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
SVK Žďársko a VAS dále souhlasí s tím, že ze strany Města Žďár nad Sázavou 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. 

 
V. 

 

 „Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ je vyhotovena na základě žádosti Města Žďár 
nad Sázavou, za účelem naplnění zákona č. 274/2001 Sb., § 23, odst. 5, písm. „a)“ a „d“). 

 

„Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ je platná dnem podpisu smluvními stranami a 
účinná je dnem schválení předsednictvem SVK Žďársko. 

 

„Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ byla projednána a schválena na zasedání rady 
Města Žďár nad Sázavou dne ........., to vše v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění.                             

 

Uzavření této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ je realizováno v rámci práv a 
povinností, vyplývajících ze Stanov a ostatních předpisů SVK Žďársko. „Dohoda o 
prostorovém uspořádání staveb“ byla schválena předsednictvem SVK Žďársko dne 26. 5. 
2016.   
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Smluvní strany souhlasí se zněním této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“. 
Prohlašují, že si ji řádně pročetly a podepsaly podle jejich svobodné vůle, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců. Smluvní 
strany jsou si rovněž vědomy právních důsledků plynoucích z této dohody. 
 
 
 
 

 

 „Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ je vyhotovena ve 3 stejnopisech po 3 stranách 
pro každé paré s přílohami uvedenými v čl. I. a  čl. II. této dohody. 

 

Jedno paré „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ je učeno pro SVK Žďársko, 1 paré 
pro Město Žďár nad Sázavou a 1 paré pro VAS, jako provozovatele a správce majetku SVK 
Žďársko. 
 
Žďár nad Sázavou 
Dne:  

                                        
 
 
                                                                              .........................................................................                        

                                                                             Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                              
                                                                            v zastoupení místopředsedou předsednictva  

                                                                         Ing. Petrem Leopoldem 
Žďár nad Sázavou 
Dne: 
 
 

 
 
 

                                                                              .........................................................................                        
                                                                               Město Žďár nad Sázavou                                      
                                                                              v zastoupení starostou města   
                                                                              Mgr. Zdeňkem Navrátilem 

Žďár nad Sázavou 
Dne: 

 
 
 
     

                                                                   .................................................................................... 
                                                                   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  

                                                                    v zastoupení ředitelem divize Žďár n. S.   
                                                                 Ing. Karlem Fuchsem 
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j) - Radě města je předkládána ke schválení Smlouva, která bude uzavřena mezi vlastníkem 
nemovitostí městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4, (SVK) - stavba „Žďár nad Sázavou – 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dvořákova“. Město je vlastníkem nemovitostí m.j. 
p. č. 6135, 6165 a 6167/1, 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, vše v k. ú. Město Žďár. Podpisem uvedené smlouvy přenechává 
vlastník nemovitostí pozemky investorovi do bezúplatného užívání pro účely předmětné 
stavby. Město podpisem této smlouvy dává souhlas s umístěním a provedením stavby a se 
zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 
Dvořákova“ a souhlasí se zásahem do pozemku vlastníka v souvislosti s realizací stavby 
„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dvořákova“. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s umístěním a provedením předmětné stavby bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem 
nemovitostí p. č. 6135, 6165 a 6167/1, 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, vše v k. ú. Město Žďár - městem Žďár nad Sázavou a 
investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 
- stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dvořákova“, 
předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do 
bezúplatného užívání pro účely předmětné stavby, souhlas s umístěním a provedením 
stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace ul. Dvořákova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti 
s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 
Dvořákova“, v předloženém znění. 

(příloha č. 8) 
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k) - Na základě jednání, které se uskutečnilo dne 13. 5. 2016 za účasti vedení města, 
architekta města, zástupců odboru majetkoprávního a odboru rozvoje a ÚP, bylo vedením 
města stanoveno, na základě doporučení architekta města, že další rozvoj lokality pro 
výstavbu rodinných domů a bytových domů  ve Žďáře nad Sázavou se uskuteční v lokalitě, 
v mapovém podkladu označené jako lokalita č. 1. Případné směny pozemků  budou 
uskutečňovány v lokalitě, označené jako lokalita č. 2. Architekt města zpracuje lokalitu č. 1 
s tím, že toto zpracování bude sloužit jako podklad pro vyhlášení dalších stupňů projektové 
dokumentace, případně pro prodej pozemků. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje postup při řešení přípravy další lokality pro 
výstavbu rodinných domů a bytových domů ve Žďáře nad Sázavou dle doporučeného 
návrhu. 

(příloha č. 9) 
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