
MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJŮ 

---
MĚSTSKÝ ÚŘAD lĎÁR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 

DNE: 27.6.2016 JEDNACí ČíSLO: 692/2016/0P 

NÁZEV: 

Majetkoprávní jednání 

ANOTACE: 

Dle přiložené tabulky 

NÁVRH USNESENí: 

Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Udbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TS8M: Odbor rozvoje a územního Odbor stavební: 
plánování: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

udděiení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie -1 
Projektový koordinátor: Krizové řízení: 

Zpracoval: odbor majetkoprávní Předkládá: odbor majetkoprávní 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 692/2016/OP dne 27.6.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku  

- vyhlášení záměru 
 
 

Hettich ČR k.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 

6984/3 – ost.pl.  
- 6661 m2 
 
 

Rozšíření výrobních prostor firmy  
 

b) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

OK Market plus s.r.o., 
ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská,ZR 1

část 6386/4 – ost.pl., 
- cca 31 m2 

Původní pronájem vstup a parkoviště, 
nyní doplnění pronájmu pro pergolu u 
objektu restaurace Pohoda 
 

c) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

T. T., ZR 2 k.ú. Zámek ZR 
ul. Lesní, ZR 2 

část 1147/1 – ost.pl.  
- cca  38 m2 
 

Zahrádka u BD 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 
 

Společenství vlastníků 
jednotek domu Okružní 
7 a 9, ZR 3 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

1437 Přístavba zavěšených betonových lodžií 
v rámci stavebních úprav BD 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Nezvalova 4,6 
Společenství vlastníků 
domu Nezvalova 8,10 
Společenství vlastníků 
domu Nezvalova 12, 
14,   ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Nezvalova, ZR4 

3907, 3908,3911, 3912  
 
3903, 3904, 3905 
 
3896, 3899,3900 
 

Výměna balkonů za lodžie a zateplení 
BD 

f) 
 

Věcné břemeno Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 
 

963/1 Rekonstrukce horkovodu – Žďár n.S. –
ul. Okružní – dolní, kompenzace 
horkovodu 
 

g) 
 

Věcné břemeno Žďas a.s., ZR k.ú. Město ZR 
lok. za Žďasem – U 
Malého lesa 

7819 Existence dešťové (průmyslové) 
kanalizace – odlehčovací kanál na 
odvádění přívalových vod z areálu 
společnosti 
 

 



a) - Společnost Hettich ČR k.s. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1, požádala o odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6984/3 – ost. pl., jiná plocha 
ve výměře 6661 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření výrobních prostor firmy 
Hettich ČR k.s. v lokalitě areálu ul. Jihlavská, ZR 1 (výstavba nových hal, nové příjezdové 
komunikace do areálu a logistika v rámci firmy) – více viz žádost příloha č. 1 a), 1 b). 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s odprodejem pozemku bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 3 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6984/3 – ost. pl., jiná plocha 
ve výměře 6 661 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 realizace podnikatelského 
záměru (rozšíření výrobních prostor firmy) v lokalitě areálu ul. Jihlavská, ZR 1 – za 
předpokladu splnění podmínek v souvislosti s odprodejem pozemků z vlastnictví města, 
stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit.  

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

 
 
 



Hettich ČR k.s .. Jihlavská 3 . 591 01 Žďár nad Sázavou 

Městský úřad Žďár nad Sázavou 
Mgr. Zdeněk Navrátil 
starosta 
Žižkova 227/1 
Žďár nad Sázavou 

Vaše jednací číslo Naše jednací číslo 
Your reference number Our reference number 

Věc: Žádost O koupi pozemku 

Vážený pa ne sta rosto, 

Konta ktn í osoba 
Contact person 
Oldřich Pól 

Hettich ČR k.s. 
Jihlavská 3 
591 01 Žďár nad Sázavou 

Česká republika 
Telefon +420566 692 111 
Fax +420 566 692 131 
E-Mail hettich@hettich.cz 

Datum 
Date 
5.5.2016 

Linka 
Extension 
102 

firma Hettich ČR působí ve Žďáru od roku 1993 (výroba zahájena v roce 1994) a za těch více jak 20 let 
působení nejen ve Žďáru, ale v celém regionu Žďáru, se stala nedílnou součástí podnikatelské sféry 
a také společenského života. Za tu dobu se firma profilovala jako stabilní a spolehlivý zaměstnavatel, 
který v posledních letech zaměstnává na 650 zaměstnanců. Jak kvalitním zaměstnavatelem se za tu 
dobu firma stala, o tom svědčí několik ocenění na předních místech v hodnocení Zaměstnavatele 
Vysočiny. Za tu dobu vyplatila firma přes 2 miliardy korun na výplatách zaměstnancům, obyvatelům 
regionu Žďáru. 
V těchto letech firma investovala do budov, strojního vybavení a dalších výrobních prostředků přes 1,5 
miliardy korun. Na řadě těchto investičních celků se podílely podnikatelské subjekty ze Žďáru 
a Vysočiny. 
K největšímu rozvoji (zdvojnásobení plochy i počtu zaměstnanců) došlo v letech 2006 - 2007, kterému 
předcházela návštěva majitele skupiny pana Hetticha při příležitosti 10. výročí výroby v Hettich ČR. 
Jeho pozitivní hodnocení schopností místních pracovníků a dosažených výsledků vedlo k rozhodnutí 
dalšího rozvoje firmy ve Žďáru. Od roku 2007 firma využívá ke své produkci, prodeji a skladování 
prostory o výměře 18.000 m2

• Bohužel v roce 2009 byla firma Hettich ČR, tak jako většina firem, 
ovlivněna ekonomickou recesí, která zabránila rychlejšímu využití celkové plochy firmy. Avšak 
v posledních 3 letech dochází k zavádění nových výrob nebo přeskladnění stávajících výrob ze 
sesterských podniků skupiny Hettich a tím k využití výrobní plochy. A to v takovém rozsahu, že 
stávající plocha firmy je již nedostačující pro další plánované projekty. 
Proto při rozhodování o nových výrobních programech pro Hettich ČR (a tím větší zaměstnanost pro 
Žďár) již hraje roli také velikost vhodné výrobní plochy. A právě požadavek na větší výrobní plochu 
vede k záměru \rýstavby nových hal. Avšak stávající výměra pozemku ve vlastnictví Hettich ČR již není 
dostačující na výstavbu nových hal a zároveň nové příjezdové komunikace do areálu firmy, především 
do zadní části firmy, kde je veškerý příjem materiálu, a pro další logistické prostory. Z tohoto důvodu 
Vás žádáme o prodej pozemku p.č. 6984/3, lesní pozemek, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, 
který je v těsném sousedství s pozemky ve vlastnictví Hettich ČR, a který by umožňoval zajistit jak 
stávající výstavbu nových hal a logistiku v rámci firmy, tak zajištění dalšího rozvoje firmy Hettich 
i v následujících letech. 

Komanditní společnost se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, zapsaná v OR u KOS Brno v oddílu A, vložka č. 5345. IČ: 49437283 
Osobně ručící společník: "Hettich ČR - správa s.r.o." se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, zapsán v OR u KOS Brno v oddílu C, vložka č. 11514. DiČ: CZ49437283 
Jed natel: Sascha Gross 

-. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1 a)



Pozemek bychom kupovali za cenu obvyklou. Na podpoření své žádosti můžeme přednést náš 
požadavek na radě Města Žďár, kde bychom mohli podrobněji představit plán dalšího rozvoje firmy 
Hettich ve Žďáru nad Sázavou. 

S pozdravem 

Komanditní společnost se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, zapsaná v OR u KOS Brno v oddílu A, vložka Č. 5345. IČ: 49437283 
Osobně ručící společník: "Hettich ČR - správa s.r.o." se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, zapsán v OR u KOS Brno v oddílu C, vložka Č. 11514. DiČ: CZ49437283 
Jed natel: Sascha Gross 



Hettich ČR k.s.· Jihlavská 3 . 591 01 Žďár nad Sázavou 

Městský úřad Žďár nad Sázavou 
Mgr. Zdeněk Navrátil 
starosta 
Žižkova 227/1 
Žďár nad Sázavou 

Vaše jednací číslo Naše jednací číslo 
Your reference number Our reference number 

Věc: Žádost O koupi pozemku 

Vážený pane starosto, 

Kontaktní osoba 
Contact person 
Oldřich Pól 

H 
Hettich ČR k.s. 
Jihlavská 3 
591 01 Žďár nad Sázavou 
Česká republika 
Telefon +420 566692 111 
Fax +420 566 692 131 
E-Mail hettich@hettich.cz 

Datum 
Date 
10.6.2016 

Linka 
Extension 
102 

v reakci na Váš dopis ze dne 19.5.2016 Vám sděluji, že v současné době byl zahájen projekt na 
rozšíření výrobních prostor firmy Hettich ČR k.s. s cílem v tomto roce zpracovat veškerou stavební 
dokumentaci včetně všech požadovaných povolení tak, aby mohlo dojít k zahájení stavby na jaře roku 
2017 s cílem dokončení stavby a její kolaudace nejpozději na jaře roku 2018. Celková investice byla 
schválena vedením skupiny Hettich. 

Věřím, že tato informace bude dostačující k předložení naší žádosti k projednání v radě města Žďáru 
nad Sázavou. 

S pozdravem 

Oldřich Pól 
Jed natel 

Komanditni společnost se sidlem ve Žďáře nad Sázavou, zapsaná v DR u KOS Brno v oddílu A, vložka č. 5345. IC: 49437283 
Osobně ručící společník: "Hettich ČR - správa s.r.o." se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, zapsán v DR u KOS Brno v oddílu C, vložka č. 11514. DiČ: CZ49437283 
Jednatel: Oldřich Pól, Andre Eckholt 
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Textový rámeček
Příloha č. 1 b)
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b) - Společnost OK MARKET plus s.r.o., nám. Republiky 1487/3, ZR 1 – zastoupená 
jednatelem Pavlem Ondrou, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p.č. 6386/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 31 m2 v k. ú. 
Město Žďár – rozšíření části pod stávající stavbou dřevěné kryté pergoly vybudované 
společností. Část předmětného pozemku z části pův. p. č. 6386 v k. ú. Město Žďár ve 
výměře 50 m2 slouží pro užívání jako ostatní plocha u čp. 396 ul. Strojírenská, ZR 1. 
V současné době je již pronajato a užíváno společností na základě uzavřené smlouvy 
s městem ze dne 20. 3. 2002 za účelem využití pro zřízení 5 parkovacích míst pro osobní 
automobily a vstup do objektu restaurace. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. Upozorňujeme na nedostatek parkovacích míst v lokalitě. 

 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
viz RÚP 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na rozšíření 
pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p.č. 6386/4 – ost. 
pl., jiná plocha ve výměře cca 31 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - 
za účelem rozšíření užívání pozemku pod stávající stavbou dřevěné kryté pergoly po 
vybudování stavby „Rozšíření restaurace a změna užívání na restauraci Žďár nad 
Sázavou, ul. Strojírenská 396“ (původní schválený pronájem části pozemku p. č. 6386/4 
ve výměře 50 m2 dle zákresu, odděleného z pův. p. č. 6386 v k. ú. Město Žďár - na 
základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 20. 3. 2002 za účelem užívání jako ostatní 
plocha pro 5 parkovacích míst a vstup do objektu u čp. 396 ul. Strojírenská, ZR 1). 

(příloha č. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



JANTUP
Textový rámeček
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JANTUP
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c) - Pan T. T., trvale bytem, ZR 2, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 1147/1 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře cca 38 m2 v k. 
ú. Zámek Žďár – za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 253/27 na p. č. 
568/12 v ul. Lesní, ZR 2, v souvislosti s převodem bytu v uvedeném byt. domě. Původně 
byl předmětný pozemek užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 3. 9. 1986 
na pronájem pozemku mezi městem a manžely D., dříve bytem, ZR 2. 

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

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1147/1 – ost. plocha, 
jiná plocha ve výměře cca 38 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek 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 zahrádky u bytového domu čp. 253 na p. č. 568/12 v ul. Lesní 27, ZR 
v k. ú. Zámek Žďár – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. 
domě. 

(příloha č. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 









































































































































































































































































































































































DKM k 1.7.2011

kú Zámek Žďár

Mapa v měřítku 1:1000
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d) - Dne 30. 5. 2016 společenství vlastníků jednotek domu Okružní 7, 9 se sídlem Okružní 
1893, ZR 3, požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1437 v k. ú. Město Žďár v šíři 
cca 2 m kolem přední strany uvedeného byt. domu – za účelem přístavby zavěšených 
betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Okružní 7, 9, Žďár nad 
Sázavou“ č.p. 1892, 1893, ZR 3, součást pozemku p. č. 1435 v k. ú. Město Žďár včetně 
přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1435 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.  
 
- Materiál byl předložen k projednání v RM již na zasedání dne 13. 6. 2016, avšak RM 
nepřijala žádné usnesení a žádost odložila s tím, že řešení balkónů bude nejdříve 
projednáno s architektem města. 
 
- Řešení realizace balkónů bylo konzultováno s městským architektem.  
 
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 jednotek domu Okružní 7, 9 se sídlem Okružní 1893, ZR 3 
– jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 
1437, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou 
v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem přední strany uvedeného byt. domu – za účelem 
umístění zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu 
Okružní 7, 9, Žďár nad Sázavou“ č.p. 1892, 1893, ZR 3, součást pozemku p. č. 1435 
v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1435 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. 4) 
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e) - RM dne 26. 5. 2014 schválila uzavření smluv o zřízení VB na pozemcích ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 4-6 se sídlem Nezvalova 2093/6, Žďár nad 
Sázavou 4, dále Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 8-10 se sídlem Nezvalova 
2091/8, Žďár nad Sázavou 4 a Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 12-14 se 
sídlem Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněnými - za účelem 
provedení stavebních úprav byt. domů – zateplení a lodžie a s tím související vynucené 
přeložky vedení NN společnosti E.ON a.s. a telefonního vedení společnosti O2 CR a.s. a 
zároveň RM dne 9. 6. 2014 schválila uzavření dodatku k předmětné smlouvě.  
 
- Dne 10. 6. 2014 byla uzavřena předmětná smlouva o budoucí smlouvě č. 
OP/BVB/00220/2014 se Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 4-6 se sídlem 
Nezvalova 2093/6, Žďár nad Sázavou 4. 

 
- Dále byla dne 10. 6. 2014 uzavřena předmětná smlouva o budoucí smlouvě č. 
OP/BVB/00221/2014 se Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 8-10 se sídlem 
Nezvalova 2091/8, Žďár nad Sázavou 4. 

 
- Zároveň byla také dne 10. 6. 2014 uzavřena předmětná smlouva o budoucí smlouvě č. 
OP/BVB/00222/2014 se Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 12-14 se sídlem 
Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4. 

 
- Nyní po realizaci stavby byl Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 4-6 se sídlem 
Nezvalova 2093/6, Žďár nad Sázavou 4, předložen GP č. 4095-27/2016 ze dne 
18.5.2016 pro vymezení rozsahu VB na pozemcích p. č. 3907, 3908, 3911 a 3912 v k. ú. 
Město Žďár. 
 
- Dále po realizaci stavby byl Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 8-10 se sídlem 
Nezvalova 2091/8, Žďár nad Sázavou 4, předložen GP č. 4096-28/2016 ze dne 
23.5.2016 pro vymezení rozsahu VB na pozemcích p. č. 3903, 3904 a 3905 v k. ú. Město 
Žďár. 

 
- Zároveň byl po realizaci stavby Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 12-14 se 
sídlem Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4, předložen GP č. 4097-29/2016 ze dne 
31.5.2016 pro vymezení rozsahu VB na pozemcích p. č. 3896, 3899 a 3900 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.  
 
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření smluv o zřízení VB dle zhotovených 
GP.  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 3 
 
Návrh usnesení:  
1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 4-6 se sídlem 
Nezvalova 2093/6, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným, a to dle GP č. 4095-27/2016 
ze dne 18.5.2016 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3907, 3908, 3911 a 3912 



v k. ú. Město Žďár kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění železobetonových 
lodžií, betonových stříšek nad vstupy do domu, zateplení a umístění okapového chodníku 
v rámci stav. úprav BD čp. 2092 a 2093 v ul. Nezvalova 4 a 6, ZR 4 včetně přístupu a 
příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3910 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. 5)  
 
2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 8-10 se 
sídlem Nezvalova 2091/8, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným, a to dle GP č. 4096-
28/2016 ze dne 23.5.2016 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3903, 3904 a 3905 
v k. ú. Město Žďár kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění železobetonových 
lodžií, betonových stříšek nad vstupy do domu, zateplení a umístění okapového chodníku 
v rámci stav. úprav BD čp. čp. 2091 a 2090 v ul. Nezvalova 8 a 10, ZR 4 včetně přístupu 
a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3901 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. 6) 
 
3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 12-14 se 
sídlem Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným, a to dle GP č. 4097-
29/2016 ze dne 31.5.2016 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3896, 3899 a 3900 
v k. ú. Město Žďár kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění železobetonových 
lodžií, zateplení fasády a umístění okapového chodníku v rámci stav. úprav BD čp. čp. 
2088 a 2089 v ul. Nezvalova 12 a 14, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. 
domu na p. č. 3897 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce 
a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 (příloha č. 7) 
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VÝKAZ DOSAVADNíHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTí 

Dosavadn; stav 

-- Výmérapafc.ety Druh pozemku 

..,"'"" 
~. elslem 2 .. : m Způsob vyut~1 

3907 

3908 

3911 

3912 

Druh věcrMoho bmn_: dle listill)' 

Opnllvněnt: dle listiny 

GEOMETRICKÝ PLÁN 

pro 

vymezení rozsahu věcného 
bFemene k části pozemku 

VyhoIOOt~eI: 

Ge:oset spell ' II 
Dclr>í 1S3.'30, ld_ nad Sal--.., 
TeI"",· ~S303T~ _ goosotCl 

CI,to p!itIu: 4095-2712016 

Okr" : L:ďar nad Sázavou 
Obec: L:ďár nad Sázavou 
Kat. Ílzem;; Město L:ďár 
Mapovj till: Nové Město n.M. 6·7/14 
OosavadtMm wlaslnítům PQZI!fl1kir byla po&lI;)'IIIuta 
~ MZnémit se v tefénu s prúběnern 
nlMhcwll"Ý'ch nov;ch hranic. kIer6 byly IWIiIČeOy' 
~způsobem: 

-

Nový stav 

F'orovninf se . 1_ evidence právnidl v.r;Ur.hil 

"'""'" Výmn parcely DruIl pozemku Typ sl3vby - Oil pftld>;W ~ po;zeml" .. 

pozeml<u -- O2naČef1ého y ClsIo lislu 
Vyměrad!l u 

O:tn3Čenl 

pu r(:. fls!em 2 ...... ....... dllv6j.I pm.. v1as!nlcM 2 clllu 
... : m Zpúsob využiti 

z,;.oo ""'" ~"'" ~"""" "" : m 

3907 1 

3908 1 

3911 1 

3912 1 

Sez nam souřadni c (S-JTSK ) : 

Souřadnice pro zápis do KN 
I::isl o b odu Y X kk Poz námka 
95 217 6 41291 . 8 4 111 48 0 2 . 18 3 ob vod věc. b ř. , budova 
95- 289 641290.78 111 464 1. 50 3 
95-291 641302.04 1114 84 1. 70 3 
95 - 357 64 1302.25 111 483 4.69 3 
95 - 3 58 641302 . 3 8 1114 82 9. 7 4 3 
95 - 3 59 64 1302 . 79 1114814.4 7 3 
95 - 3 60 6413 02 . 92 1114809. 50 3 
276-46 641302.54 111482 3 . 3 8 3 
1 64 1298.54 111 4843. 14 3 obvod věc. břemene 
2 64 128 9 . 24 1114842 . 9 7 3 
3 641290 . 38 111460 0 . 64 3 
4 64 1303 . 99 11 1 4 8 0 0 . 99 3 
5 6H306.16 1114 8 01. 17 3 
6 64 1305.0 '11 1114 8 4 1. 75 3 
7 641306 . 10 111 4803. 3 8 3 
8 64 1305 . 93 11148 0 9.4 8 3 
9 6413 05 . 00 111484 3 .4 1 3 
10 6 4128 9.28 1114 8 41 . 46 3 
II 641 289 . 2S 1114842.74 3 
8778- 59 64 1303 . 12 1 114802.47 3 obvod věc. bř .• bud ov a 

Geo!neIrid<j' pl .. OOtělil Cftdnt optlkněnt ZIefTIěměI'ic:k In!eoVr Slejnopis OOtMl ~ ~ zeměmMcl; inleonYr: 

J rMno. prlpneni: 
Ing. Petr Bonl 

J mtno. plfJ"'8Oi: 
Ing. Petr Bořil 

Clslo poIotj<y seznamu \Qdo6 optáYn6nýdI 1592196 tiskl poIotkyseznamu ůfedn6 QPI1IvnAnYct1 1592196 zeměm6l'idtjcll in&nylÍl zeměměfick;ch intenyru 

""" 11 .5.2016 Cis lo· 130/2016 Dne: 23.5.2016 trslo: 139/2016 
NAletitos!mi II pres~r odpovklA prlivnlm J>lBdpJsům. Tento stejnopis odpov~ geometziclt6mu pihu v elektronlck6 podobt 

uIotenému v dokumentacJ ketilStrélnillo úr<M:Iu . 

Katastrální úIiod soohInl I očlsloorhím parcel. ~i stejnopisu geometňck6ho plénu v HstiMé podob6. 

petr 8 
'\ ~~" dl. § 13,.,0 'll 

.,~~ $ ~ r:. '" 
KÚ ~ro Vysočinu ~' ~ \ ~ ~ 

a. -: . 'n .:;-.. 

KP ďá r nad Sázavou ~ ~ - C 
Hana Chrástová (O<~ J t~ 
PGP-523/2016-714 o ·~. ' ·""1 
2016.05.16 16:34:21 CEST "'~ "'>, ".st , ~ . ~\ 

"" 10. 'QS "'~ lY 'd/") • l?,<' 
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I 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5



3900 

s 

~ 3901 
3903 

3911 

3904 

3908 3905 

3906 3899 

4033 

4011 

Q. Q. 

Q. 
Q. 

4013 4015 ~ 4019 
4010 4009 c::::. -00 

VÝKAZ DOSAVADNíHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTí 

Dosavadní stav Nový stav 

"'""'~, Vym6nt parcely 

POZlImku 

pe,c. tll~ 2 
"' : m 

3m 

3904 

3905 

On.oh vkné/lo bh3mene: dle 1i$1if1)' 

OpnIvnlnj': dle listiny 

Ol\lh pc:zemku 

ZpůtQb vyut~1 

GEOMETRICKÝ PLÁN 

pro 

vymezenf rozsahu věcného 
bfemene k části pozemku 

vyhotowlt8l: 

Geoset SP:II, ' :) 
[)cM. 18313O, bMnnSáDoa.o 1 
Tel /fu- !S&IlI30 310 _ gp;lUlcz 

Clilo 1lI'1II.I: 4096-2812016 

Okres: 2:ďár nad Sázavou 

D'." žďár nad Sázavou 

"'". (iteml: Město 2:ďár 
Mapovy list Nové Město n.M. 6-7/23 
Oosavadnim vlntnlkUm po2:f!1TIk(i byla pOSkyhb 

mobw:Isl sezMmlt se v ~ s průběhem 
navft>OotarrYch ncwýdllnllic. k1eri byly oznKen)' 
pfedepMn;m ;rpůsobem: 

-

""""~I "S'rnira pareety Oruh pozemkll TYJllil8llby 
_. 

."..., .. ~","I 

par.:. tbllem 2 "'-.. : m Zpúsobvyutitl Způsob vyuUl 

Seznam souřadnic (S - JTSK) : 
Souřadnice pro zápis do KN 
Číslo bodu Y X kk 
95 - 230 641251. 65 1114801.42 3 
95-275 641239 . 62 1114840 . 57 3 
95- 277 641250.85 1114840.78 3 
95 - 353 641250.99 1114833.613 3 
95-354 641251.09 1114828 . 66 3 
95-355 641251.41 1114813 . 47 3 
95-356 641251.51 1114808 . 43 3 
95-500 641240 . 35 1114801 . 18 3 
2001 - 7791 641251. 22 1114822.54 8 
2001-7797 641250.00 1114901.48 8 
1 641253.82 1114842.39 8 
2 6.:n238.09 1114842.14 8 
3 641238.88 1114199.65 3 
5 641254.68 1114799.98 3 
6 641253.85 1114840 . 77 3 
7 641238.12 1114840.51 3 
8 641254 . 51 1114808.38 3 

Geo<neIrid!t !ll'" 0Y6/Il ůrednoIi opmněný mfl'lllmMc:kj' Irdenir 

Jm6no, pll""": Ing. Petr Bonl 

Oslo poIotkysemamu UhIdn6 ~ 1592/96 zeměmělIc:kjch In!enj'rů 

Do'" 12.22016 (;:1510: 132/2016 
NAležilOstml a pfesnostl odpovlo;Ul pnlvllim pfedjJis(im. 

Kalastr;)1oi úlad souhlasil otIskw..,lm parcei 

KÚ ~ro Vysočinu 
KP ďár nad Sázavou 
Hana Chrástová 
PGP-533/2016-714 
2016.05.2308:48:56 CE5T 

I"or_ ..... se stawm ftlden.c. p rámic:h vztahU 

O~ pfechhll ~u --.... Clslolistu 
Výmtradllu 

-~ dlJv6jtf pOl. -.., 2 
nemovilosli ~ ..... .. : m 

3903 I 

3904 I 

3905 I 

Poznámka 
obvod věc .bl., budova 

obvod věc .bř. ,obruba 

obvod věc. břemene 

obvod věc. bř. , obruba 

SIejnDpis owMII úfednt opnhněnj' li!měměI'idcý Intenýr: 

Jméno. pl'ijmenl: 
Ing. Petr Bořil 

(;:1sIo ~ seznamu i.redn6 oprá'IrtAnjch 1592/96 ~mélidcjd'l irltenjnl 

Dne: 23.5.2016 (;:Js[o: 140/2016 

T&n1O $!eJroopll ocIpovld' ~m .. pianu v elektronick6 podobě 
uIoteo6mu v doIwr'MnI.$ei utastr.WIllho itfadu. 

()yěfeni ~ ~ pIMu v li5Ii/lM podob6. 

p e tr 8 
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VÝKAZ DOSAVADNíHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTí 

Dosavadní stav 

OzI1aeenl Wm&'8 parcely """~ ... 
""~ ... 

pert;, čl5lem 2 
ha ; m Zp(I$ob V)\diII 

3896 

3899 

3900 

Druh věc:rMho bfemene: de listiny 

0pnW1'Itnj: dle lřstiny 

GEOMETRICKÝ PLÁN 

pro 

vymezeni rozsahu věcného 
bfemene k části pozemku 

Vyhotovi!el: 

Geoset ~ "O 
01*1, 183130. bJar rOCl ~ 1 

Tel lflM S66 &30 370 _ geOI"!lU:Z 

Cl.opl~nu: 4097-29f2016 

Okras: Žďár nad Sázavou 

Obec: 2:ďár nad Sázavou 

Kat územ!: Město 2:ďá r 

MiIIPOYýlist: Nové Město n.M. 6-7123 
Dcrsavadnlm vlilMkum pozem~u byla POSIcyfnu~ 
moVlosl sezn8mi\ se v Iefánu • průb6hem 
I\iIvmova~ novy.:n lYanic. kterl! byly označeny 
~nj"m qIÚSObem; 

--

Novj stav 

PorovNini .. stnolm n\dence privnIdI vztahů 

ometeni Výrrk.lo parcely """"""",,, Typ stBvtly ",,". Díl pf'echázl z pmemku 

~"'" """"""'" . Crsloli$!u 
Vjrmu.. dílu 

OVlačenl -" pare. člsjem 2 -, ._~ dllvějll POL vlaslnlclv l 2 dllu 
to m Zp6sob vyu!itl ZpiJ50b vyu!íl1 

nemovitosll ~-
ha : m 

3896 , 
3899 , - , 

Seznam souřadnic (S- J TSK) : 
Souřadnice pro zápis do KN 
Cislo bodu Y X kk Poznámka 
95 142 6-41188.92 1114800.42 3 obvod věc.bt . ,budova 

95 - 256 641188.36 111 4839.63 3 
95 - 2 5 7 641199.62 111 4839.77 3 
95 - 3 48 641200.19 1114 8 00 . 58 3 
95- 349 641200.09 1114807.55 3 
95 - 350 641200.02 111 48 12 . 55 3 
95-351 641199.81 1114 827 . 71 3 
95 - 352 641199.73 111 4 832 . 68 3 
276- 38 641199.89 1114821 . 47 3 
1 641202 . 60 1114841.53 3 obvod věc.bt.,obruba 
2 641186.84 1114841.13 3 - " ... 
3 641187.44 1114798.90 3 obvod věc. břemene 
5 641203 . 21 1114799 . 12 3 - " -
6 641202.62 1114839.7 1l 3 obvod věc.bt.,obruba 
7 641186.86 1114 83 9.59 3 
8 641203.09 1 11 4807. SB 3 

Geoonetndr.j plén ovAhl iItedně ~ mm6rnlo'ic:kj inbInIřr Stejnopis ovM UIedno6 ..... nětlj" ~y 1n!enYr: 

Jméno, prijmenl: 
Ing. Petr Bořil 

Jméno, PI'i;'nenI: Ing. Petr Bořil 

Cislo položky seznamu utednI ..... něniCh 1592196 CfsIo poIotky seznamu !hdni opr3vnlnjd1 1592/96 ze~Yeft in;fAn:i'T'Ů zernérnM1ckjd't IntenyN 

"'" 23.5.2016 CIsIo: 133/2016 Do", 31.5.2016 C,slo: 148/2016 

Na,le!itostmi a pt&snosll QCIp(Ividi prtvnlm pfedpisiim. T..,to stejnopis odpovl!» geomellick6mu pla,nu v elll'ktronidé podobt 
ulotenému w doXumentaci ke laSlrllln iho úfadu. 

Katestralnl "lad souhlilSl. očIslovinlm parcel. Ověieni stejnopisu geometrk:Uno plé ...... v listin"' pod0b6. 
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f) - Dne 15. 9. 2015 společnost a. s. SATT 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. 963/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní dolní, ZR 3 
- za účelem rekonstrukce horkovodní přípojky v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. 
Okružní dolní, kompenzace horkovodu“ - 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.  

 
- Rada města dne 12. 10. 2015 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti vedení horkovodní přípojky mezi městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako 
oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 
963/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - v rámci akce „Žďár nad Sázavou, 
ul. Okružní dolní, kompenzace horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho 
provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti kompenzace horkovodní přípojky se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 
- Dne 13. 10. 2015 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 4050-128/2015 ze dne 17. 3. 2016 pro 
vymezení rozsahu VB na pozemku p. č. 963/1 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 pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle 
zhotoveného GP.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti vedení horkovodní přípojky 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 dle GP č. 
4050-128/2015 ze dne 17. 3. 2016 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 963/1 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 ul. Okružní, ZR 3 - v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Okružní dolní, 
kompenzace horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti kompenzace horkovodní přípojky se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 (příloha č. 8) 
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g) - Společnost ŽĎAS, a.s. se sídlem Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, požádala o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to dle předloženého GP č. 4063-24/2016 ze dne 24. 5. 2016 na části p. 
č. 7819 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem existence 
dešťové (průmyslové) kanalizace – odlehčovací kanál na odvádění přívalových vod 
z areálu společnosti Žďas.   
- Pro doplnění informací k žádosti byl společností Žďas zaslán stručný popis stavby: 
Celý systém kanalizace vznikl začátkem 50. let minulého století. Na dešťové 
(průmyslové) kanalizaci je v lese mimo areál ŽĎAS, a.s. vybudován odlehčovací kanál na 
odvádění přívalových vod. Tento kanál začíná tzv. Mánnesovou (retenční) nádrží a končí 
kaskádou (retardérem) a otevřenou šachtou hlubokou cca 6 m. Šachta je vyústěna 
propustkem a dále potrubím o průměru cca 1m pod spodním kalovým polem do řeky 
Sázavy. Propustek o délce cca 14 m mezi šachtou a kalovým polem prochází pod lesní 
cestou -železničním náspem "staré" trati. Odlehčovací kanál (pozemek p.č. 7715) a 
kalové pole (pozemek p.č. 7818) jsou ve vlastnictví společnosti ŽĎAS, a.s. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle 
zhotoveného GP.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností ŽĎAS, a.s. se sídlem 
Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1 - dle GP č. 4063-24/2016 ze dne 24. 5. 2016 na 
části p. č. 7819 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 „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem umístění 
dešťové (průmyslové) kanalizace – odlehčovací kanál na odvádění přívalových vod 
z areálu společnosti Žďas včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti dešťové (průmyslové) kanalizace se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

  (příloha č. 9) 
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