


Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1023/2017/OP  dne 10.4.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

1.neschválení 
vyhlášení záměru 
2.vyhlášení záměru 

A. S., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 

5333/2-trav.por.-138 m2 
5334/1-trav.por.-531 m2 
 
část 5293 – ost.pl. 
část 5294 - zahrada 
část 5295 - zahrada 
5296 - ost.pl.-173 m2 

- celkem cca 400 m2 

Výstavba rodinného domu 

b) 
 

Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

V. K., ZR k.ú. Město ZR 
lok. Krejdy, ZR 

část 9117/1 – ost.pl.   
část 9117/2 – ost.pl. 
- cca 30+3+4=37 m2 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku - zahrady u chaty č.ev.72  

c) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

Vlastní podnět k.ú. Město ZR 
PZ Jamská, ZR 1 
 
 

část 9512/2 - orná p. 
část 9525/1 – orná p. 
část 9523/1 – orná p. 
-celkem cca 3000 m2 
 

Realizace podnikatelského záměru 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

manželé A. a L. F., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Nábřežní, ZR 1 

část 49 – ost.pl. 
 – 496 m2 

Část – vybudování venkovní zahrádky 
s občerstvením - před restauračním 
zařízením (dětské hřiště, pódium pro 
kulturní akce, venkovní čítárna), 
 

e) 
 

Pronájem a 
podnájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

O. P., Řečice 
S.Č., Moravec 

k.ú. Město ZR 
ul. Špálova, ZR 7 

část 4669/1 – ost.pl. 
- cca 121 m2 

Rozšíření pozemku, umožnění přístupu 
k nemovitosti -.bytové jednotky (po 
přestavbě bývalé kotelny) 
 

f) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

M. S., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6473 – zast.pl. – 18 m2 Stávající stavba Prefa garáže 

g) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

P. V., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6542 – zast.pl. – 19 m2 Stávající stavba Prefa garáže 

h) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

Ing. A. D. 
Havlíčkův Brod 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Vnitřní, ZR 5 

část 2478/1 – zahrada – 
38 m2 

Zahrádka u BD 



i) 
 

Užívání pozemků 
- úhrada, schválení 

IWA, s.r.o., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

5822/6 – ost.pl.,ost.kom. 
- 29 m2 (chodník) 
5550/5 – ost.pl.,zeleň 

- 7 m2 
 

Úhrada za užívání chodníku a veřejné 
zeleně podél kruhové křižovatky Brněnská - 
Jihlavská 

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

J. M., ZR 
PaedDr. A.S., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Veselská, ZR 1 

119/1 Zřízení nového vjezdu a vstupu k RD 
v rámci stavebních úprav RD č.p. 18 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Mgr. J. a P. M., ZR 
 
 

k.ú. Stržanov 354/1, 352/2 Přípojka vody a elektro k novostavbě RD 

l) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
Bratří Čapků 6-8, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Bratří Čapků, ZR 4 

3712/1 Stavební úpravy BD – výměna stáv.balkonů 
za lodžie, u vybraných domů nově zřízené 
lodžie 
 

m) 
 

 Věcné břemeno 
- schválení 

Aquasys s.r.o., ZR k.ú. Město ZR 
lok. PZ Jamská, ZR 1 
 

9537/9, 9541/7 Přípojka splaškové a dešťové kanalizace ke 
stavbě skladovací haly 

n) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 
 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město ZR 
ul. Brodská, Okružní, 
Revoluční, Kopečná, 
ZR 3, ul.Žižkova, ZR1 
 

Viz text Zemní kabelové vedení NN, 11 x pilíř příp. 
skříň – stavba Žďár n.S.3, rekonstrukce NN, 
I.etapa 

o) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

ČR – SPÚ, Praha, 
právně jedná Krajský 
pozemkový úřad pro 
kraj Vysočina, Jihlava 
 

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

5035 Kabelové vedení VO v rámci akce: 
Rozšíření veřejného osvětlení v ul. 
Novoměstská 

p) 
 

Věcné břemeno 
-schválení doplnění 

Organizační kancelář 
s.r.o., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Okružní, ZR 3 

1968/1 Inž.sítě – splašková kanalizační příp., 
přípojka elektro a horkovodní přípojka 
v rámci novostavby správního objektu firmy 
 

 



a) - Paní A. S., trvale bytem ZR 4, požádala o odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou za účelem výstavby rodinného domu. 
Jedná se o 2 varianty, a to: 
1. p. č. 5334/1 – trvalý travní porost ve výměře 531 m2 a přilehlou část p. č. 5333/2 – 

trvalý travní porost v k. ú. Město Žďár v lokalitě za posledními RD v ul. Jamská, ZR 1 
 
2. p. č. 5296 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 173 m2, p. č. 5295 – zahrada 

ve výměře 72 m2 a p. č. 5294 – zahrada ve výměře 226 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 1 

 
- Po projednání žádostí s městským architektem byl k odprodeji pozemků pro stavbu RD 
v ul. Jamská navržen jako vhodný pruh pozemků podél krajního RD u křižovatky s ul. 
Novoměstskou, ZR 1 ve výměře cca 12 metrů x 33 metrů, který tvoří pozemky p. č. 5296 
- ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 173 m2, část p. č. 5295 – zahrada, část p. č. 
5294 – zahrada a část p. č. 5293 – ost. plocha, zeleň  t.j. v celkové výměře cca 396 m2 – 
vše v k. ú. Město Žďár. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR – varianta 1.: 
Nedoporučujeme. V území je plánovaná propojka Brněnská x Jamská x Novoměstská a 
není možno ošetřit hlukové pásmo. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR – varianta 1.: 
Viz RÚP. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR – varianta 2.: 
Upozorňujeme, že pozemek je blízko křižovatky a bude nutné vyřešit sjezd a umístění 
nádob na komunální odpad. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR – varianta 2.: 
Viz RÚP. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení:  
1. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5334/1 – trvalý travní porost ve 
výměře 531 m2 a přilehlou část p. č. 5333/2 – trvalý travní porost v k.ú. Město Žďár 
v lokalitě za posledními RD v ul. Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby RD. 
 
2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5296 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 173 m2, části p. č. 5295 – zahrada, části p. č. 5294 – zahrada a 
části p. č. 5293 – ost. plocha, zeleň - pruh pozemků podél krajního RD u křižovatky s ul. 
Novoměstskou, ZR 1 (ve výměře cca 12 metrů x 33 metrů) t.j. v celkové výměře cca 400 
m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x 
Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD s tím, že přesná výměra částí 
prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.  

(příloha č. 1 a) – mapa žádost, 1 b) – návrh MA) 
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b) - Při místním šetření v roce 2014 a v r. 2015 při následném vytyčení obecního pozemku 
p. č. 9117/2 v k. ú. Město Žďár v chatové oblasti v lokalitě „Krejdy“ ve Žďáře nad 
Sázavou, na kterém je umístěn smírčí kámen, bylo zjištěno, že oplocení pozemku p. č. 
9112/4 v k. ú. Město Žďár užívaného jako zahrada, zasahuje do cesty p. č. 9117/1 v k. ú. 
Město Žďár, která je ve vlastnictví města, a to o 3,2 m v místě umístění kamene, což 
v celé délce plotu činí posunutí o cca 37 m2.  
Vlastníkem oploceného pozemku p. č. 9112/4 – orná půda ve výměře 4 392 m2 v k. ú. 
Město Žďár je pan V. K., bytem ZR 2. 
S p. K. bylo jednáno o posunutí plotu na hranici svého pozemku. Jak jmenovaný uvedl, 
tento pozemek je v současné době oplocen ve stávajícím stavu od r. 1965, dle sdělení 
původních majitelů. Kvůli vzrostlým lípám není možné plot posunout, lípy by se musely 
pokácet. Při místním šetření za účasti zástupců MěÚ ZR byl navržen způsob řešení 
stávající situace formou odkoupení zaploceného pozemku od města. 
Pan K. nyní požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
části p. č. 9117/1 a 9117/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 37 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě Krejdy – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a úpravy 
oplocení u rekreačního objektu č. ev. 72.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR ze dne 10. 11. 2015: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR ze dne 10. 11. 2015: 
Bez připomínek. 

 
- Dne 16. 11. 2015 byl RM 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. 9117/1 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře cca 37 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 chatové oblasti „Krejdy“ – za 
účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a úpravy oplocení na pozemku p. č. 
9112/4 u rekreačního objektu č. ev. 72 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku 
bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
- Toto projednání však bylo RM odloženo. 
 
- Nyní je RM předkládáno znovu k projednání uvedené majetkoprávní vypořádání, aby 
mohlo následně poté dojít k přemístění a částečnému posunutí opraveného přelomeného 
žulového smírčího kamene – nemovité kulturní památky města, který byl původně 
umístěn na pozemku ve vlastnictví města p. č. 9117/2 v k. ú. Město Žďár – u plotu p. 
Karáska v chatové oblasti Krejdy. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9117/1 – ostatní 
plocha, ost. komunikace a části p. č. 9117/2 – ostatní plocha, ost. komunikace celkem ve 
výměře cca 37 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 chatové oblasti „Krejdy“ – za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemku a úpravy oplocení na pozemku p. č. 9112/4 u 
rekreačního objektu č. ev. 72 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude 
určena po zaměření oddělovacím GP. 

(příloha č. 2) 
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c) - Dne 6. 3. 2017 společnost CELO invest s.r.o. Kupecká 2461/13, ZR 3, požádala o 
ukončení platnosti smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 12. 3. 2014 včetně 
dodatku č. 1 ze dne 13. 2. 2015 uzavřené s městem Žďár nad Sázavou, a to ke dni 30. 3. 
2017. 
 
- Rada města dne 13. 3. 2017 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody 
o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem 
Žďár nad Sázavou, jako budoucím prodávajícím a společností CELO invest s.r.o., se 
sídlem Kupecká 2461/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 02495333, jako budoucím 
kupujícím.  
 
- Zastupitelstvo města dne 23. 3. 2017 schválilo uzavření Dohody o ukončení platnosti 
Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou, 
jako budoucím prodávajícím a společností CELO invest s.r.o., se sídlem Kupecká 
2461/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 02495333, jako budoucím kupujícím 
 
- Předmětná Dohoda o ukončení platnosti uvedené smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy byla dne 27. 3. 2017 uzavřena. Vzhledem k projevenému zájmu dalších 
žadatelů o odprodej pozemků v PZ Jamská, ZR 1, za účelem realizace podnikatelských 
záměrů, je RM předkládáno ke schválení vyhlášení nového záměru na odprodej 
pozemků města. 
 
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 částí p. č. 9512/2 – orná půda, 
p.č. 9523/1 – orná půda a p. č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 3 000 m2 (dle 
mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem 
realizace podnikatelského záměru – za předpokladu splnění stanovených podmínek 
realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude 
určena po zaměření oddělovacím GP. 

 (příloha č. 3) 
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d) - Manželé A. a L. F., ZR 1, požádali o dlouhodobý pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 49 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 713 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem vybudování restauračního zařízení 
s venkovní zahrádkou a s občerstvením, parkovištěm, dále zahrádkou s dětským hřištěm, 
pódiem pro kulturní akce a stavokolem pro cyklisty, venkovní čítárnou (spolupráce 
s městem a městskou knihovnou, pořádání společenských akcí, apod.) společně 
s využitím pozemku p. č. 44 ve vlastnictví žadatelů – více viz žádost – příloha č. 4 a). 
Nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku by byla uzavřena jednak na 
plochu zahrádky ve výměře 496 m2 a jednak na plochu s využitím pro parkoviště ve 
výměře 217 m2.  
Nájemcem bude firma Antonín Fiala, 584 45 Ostrov nad Oslavou 52, IČ 18535038, DIČ 
CZ6808111376. 
F. žádají vzhledem k nákladné realizaci samotného projektu a dlouhodobému 
odepisování hmotného majetku a návratnosti jejich investic o dlouhodobý pronájem na 
dobu určitou v délce minimálně 30 let.  
 
- V současné době část pozemku p. č. 49 ve výměře 28 m2 mají manželé F. od města již 
v pronájmu na základě uzavřené smlouvy od 1. 7. 2011 – za účelem zřízení přístupového 
chodníku včetně opěrné zdi a vstupu do zadní části objektu č.p. 254 na p.č. 44 v k. ú. 
Město Žďár, Havlíčkovo nám. 7, ZR 1. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
-  Z hlediska ÚP bez připomínek. 
- Záměr – jeho architektonická část – schválen MA Ing. arch. Ryškou. 
- Doporučujeme kratší dobu nájmu. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Souhlasím s tím, že: 
1) po ukončení nájmu vypořádat – uvést do stavu dohodnutého na náklady stavebníka 

(žadatele) 
2) smlouvu nájemní mimo parkovacích míst 
3) doba nájmu neurčito, po 10 letech možno vypovědět s 6 měsíční lhůtou 
4) opravy a údržba věcí na náklady žadatele 
 
Vyjádření TSBM: 
V případě pronájmu je nutné smluvně ošetřit zachování stávajících přístupů a přístup 
v případě udržovacích prací na objektu knihovny.  

 
- Rada města dne 13. 3. 2017 po projednání uložila majetkoprávnímu odboru připravit 
vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
p.č. 49 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 713 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Nábřežní, ZR 1 – za účelem vybudování restauračního zařízení s venkovní zahrádkou a 
s občerstvením, parkovištěm, dále zahrádkou s dětským hřištěm, pódiem pro kulturní 
akce a stavokolem pro cyklisty, venkovní čítárnou (spolupráce s městem a městskou 
knihovnou, pořádání společenských akcí, apod.) společně s využitím pozemku p. č. 44 
ve vlastnictví žadatelů s tím, že nájem části pozemku ve výměře 496 m2 bude sloužit na 
plochu zahrádky a část pozemku ve výměře 217 m2 na plochu s využitím pro parkoviště 
(dle mapového podkladu).  

 
Doplnění vyhlášení záměru do rady města – bod pronájmu pozemku manž. Fialovým 
s tím, že součástí záměru budou níže uvedené podmínky: 
 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 2 



Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 49 – ostatní pl., jiná 
plocha ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za 
účelem vybudování restauračního zařízení s venkovní zahrádkou a s občerstvením, 
parkovištěm, dále zahrádkou s dětským hřištěm, pódiem pro kulturní akce a stavokolem 
pro cyklisty, venkovní čítárnou (spolupráce s městem a městskou knihovnou, pořádání 
společenských akcí) společně s využitím pozemku p. č. 44 ve vlastnictví žadatelů (dle 
mapového podkladu) – za předpokladu dodržení následujících podmínek:  

 
‐ Konkrétní stavby na pozemcích města tj. zpevněné povrchy, zeď, parkovací stání … 

budou řešeny vypořádáním po ukončení nájmu 
‐ Stavební práce a dodávky budou provedeny podle dokumentace, kterou je povinen 

nájemce projednat s městem a po jejím odsouhlasení městem podle ní stavby 
realizovat 

‐ Úpravy musí kromě jiného zabezpečit odvod vody z ploch tak, aby neporušovala 
okolní objekty 

‐ Vyřešit umístění nádob na separovaný a směsný komunální odpad nejméně 
v rozsahu, v jakém jsou v současnosti v lokalitě umístěny 

‐ Řešit samostatně parkovací místa 
‐ Stavební objekty řešit tak, aby se venkovní zastřešení nedotýkalo budovy knihovny 
‐ Prostor v pásu kolem knihovny (stolky se sezením) bude v době provozu knihovny 

vyhrazen pro její návštěvníky, v době, kdy bude knihovna uzavřena, budou stoly 
sloužit návštěvníkům restaurace 

‐ Parkování v prostorách rampy bude upraveno dopravním značením tak, aby byl 
umožněn odpovídající přístup při dovozu a odvozu knih 

‐ Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s tím, že po dobu 15 
let bude možné pronajímatelem nájem vypovědět pouze z důvodu porušení na straně 
nájemce 

(příloha č. 4 a), 4 b)) 
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e) - Vlastníci rodinných domů, postavených v rámci přestavby výměníkových stanic, 
požádali město o odprodej pozemků ve vlastnictví města, přiléhajících k bývalým 
výměníkovým stanicím. Rada města na svých předchozích zasedáních rozhodla 
v současné době nevyhlašovat záměr s tím, že se tyto prodeje projednají až po 
stabilizaci území Žďár nad Sázavou 7. Architekt města toto území zpracoval do 
mapového podkladu a navrhl, které pozemky by mohly být předmětem prodeje za účelem 
rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří 
vlastníci výměníkových stanic žádají o odprodej i v současné době, bylo radě města 
předloženo k rozhodnutí, zda v současné době může dojít k prodeji pozemků u 
výměníkových stanic, a to dle mapového podkladu, zpracovaného architektem města.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření organizační složky TSBM ZR: 
Z hlediska TSBM bez připomínek. 

 
- Radě města dne 13. 2. 2017 byl předložen k projednání níže uvedený návrh usnesení:  
Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru připravit vyhlášení záměru na prodej 
pozemků v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 – rozšíření pozemků u bývalých výměníkových 
stanic, a to dle návrhu a v rozsahu mapového podkladu architekta města. 
 
- Rada města po projednání přijala níže uvedené usnesení: 
Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků v lokalitě Žďáru nad 
Sázavou 7 – rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic, a to dle návrhu a v 
rozsahu mapového podkladu architekta města. 
 
- Po tomto rozhodnutí RM byla těmto žadatelům ze strany města až do doby stabilizace 
tohoto území nabídnuta opětovně možnost dlouhodobého pronájmu pozemků. 
- Na uvedenou nabídku pronájmu pozemku již dříve kladně reagovali pouze 2 zájemci – 
p. M. B. a manželé O. a L. Z. 
 
- Dále dne 19. 2. 2017 sdělili manželé L. a J. Z., bytem ZR 7, že nemají zájem o 
pronájem části přilehlého pozemku u jejich domu.  
 
- Rada města dne 27. 3. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to p. č. 4669/1 – 
ostatní pl., jiná plocha – části ve výměře cca 127 m2 s využitím na zahrádku u RD č.p. 
1654 v ul. Pelikánova 36, ZR 7, a dále části ve výměře cca 75 m2 s využitím na zahrádku 
u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 - rozšíření pozemků u bývalých výměníkových 
stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 (dle mapového podkladu) s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 
 
- Následně dne 3. 4. 2017 byla k této nabídce pronájmu ještě doručena žádost p. O. P., 
bytem Řečice, v zastoupení sestry S. Č., bytem ZR 7, která v této nemovitosti bydlí na 
základě řádného pronájmu a RD chce v budoucnu od bratra odkoupit. Pan P. žádá o 
pronájem pozemku města p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár, a to části ve výměře cca 121 
m2 - za účelem rozšíření pozemku u bývalé výměníkové stanice pro umožnění vstupu 
k nemovitosti, vybudování mobilního pískoviště, oplocení pozemku a zamezení vstupu 



cizích osob a psů na pozemek u RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 – 
více viz žádost - příloha č. 5. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR a TSBM souhlasí s pronájmem 
pozemku bez připomínek. 
 
Počet stran:  2  
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to p. č. 4669/1 – 
ostatní pl., jiná plocha - části ve výměře cca 121 m2 (dle mapového podkladu) - za 
účelem rozšíření užívání pozemku u bývalé výměníkové stanice pro umožnění vstupu 
k nemovitosti RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 - s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 

(příloha č. 5) 
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f) - Pan M. S., trvale bytem ZR 2, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 6473 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti se 
změnou vlastníka garáže na základě Usnesení schválení dohody o rozdělení pozůstalosti 
ze dne 8. 12. 2016, nabytí PM dne 28. 12. 2016 – dědictví po zemř. otci Z. S., posl. 
bytem ZR 3. Dosud byl předmětný pozemek užíván na základě uzavřené nájemní 
smlouvy o dočasném užívání pozemku s býv. čsl. státem - MěstNV Žďár nad Sázavou ze 
dne 12.12.1983 a manžely Z. a E. S., trvale bytem ZR 3. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb 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 p. č. 6473 – zastavěná plocha ve 
výměře 18 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 „U ZDARU“ ul. Jihlavská, 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. 

 (příloha č. 6) 
 
 
g) - Pan P. V., trvale bytem ZR 6, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 

nad Sázavou, a to p. č. 6542 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti se 
změnou vlastníka garáže na základě darovací smlouvy ze dne 4. 9. 2015, právní účinky 
zápisu do KN dne 7. 9. 2015. Dosud byl předmětný pozemek užíván rodiči žadatele na 
základě uzavřené nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku s býv. čsl. státem - 
MěstNV Žďár nad Sázavou ze dne 15. 3. 1978 a manžely O. a I. V., trvale bytem ZR 6. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb 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 p. č. 6542 – 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 „U ZDARU“ ul. Jihlavská, 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. 

 (příloha č. 6) 
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h) - Ing. A. D., trvale bytem Havlíčkův Brod, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 2478/1 – zahrada ve výměře cca 38 m2 v k. ú. 
Město Žďár – za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 1035 na p. č. 2475 v ul. 
Vnitřní 9, ZR 5 z důvodu vlastnictví bytu v uvedeném byt. domě. Dosud užívala tuto část 
pozemku na zahrádku na základě uzavřené nájemní smlouvy s městem ze dne 15. 12. 
1999 matka žadatele pí M. D., dříve bytem ZR 5, která zemřela. 

 
- 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 po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to části p. č. 2478/1 – 
zahrada ve výměře cca 38 m2 (dle mapového podkladu) - za účelem užívání zahrádky u 
bytového domu čp. 1035 na p. č. 2475 v k. ú. Město Žďár v ul. Vnitřní 9, ZR 5. 

(příloha č. 7) 
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i) - Ing. Zbyněk Zloch – jednatel spol. IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, zaslal městu 
Žďár n. Sáz. návrh ve věci vypořádání pronájmu pozemků, kde uvádí: 
Společnost IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, obdržela od města Žďár nad 
Sázavou 2 faktury v celkové výši 1.378,-- Kč za pronájem pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou na r. 2017, dle platné uzavřené nájemní smlouvy, v lokalitě ul. 
Brněnská, ZR 1 v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 28 m2 u areálu firmy IWA, s.r.o. – za 
účelem využití jako vjezd na pozemek areálu a dále pro odstavné plochy v areálu firmy. 
Vzhledem k tomu, že město Žďár nad Sázavou užívá – zatím bez právního důvodu – od 
dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ plochu na p. č. 
5822/6 a 5550/5 - (vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz.) v celkové ploše 36 m2, tj. dle 
ceny účtované městem 49,21 Kč/m2 a celkem tedy 1.771,56 Kč + 21% DPH = 2.143,60 
Kč, navrhuje firma IWA provést vzájemný zápočet pohledávky města a nároku firmy IWA. 
 
Částka 1.378,-- Kč je cena bez DPH - městem není u pronájmu pozemků účtována DPH. 

 
Úhrada za užívání pozemků městem Žďár nad Sázavou na r. 2017, hrazená společnosti 
IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, činí 1.771,56 Kč + 21% DPH = 
2.143,60 Kč – na základě vystavené faktury. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s úhradou za užívání pozemků městem. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje úhradu za r. 2017 za užívání 
pozemků, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a 
p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. 
Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu 
firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – pozemků, vzniklých po dokončení 
stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v celkové výši 2.143,60 
Kč.  

 (příloha č. 8) 
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j) - Paní J. M., trvale bytem ZR 2 a PaedDr. A. S., trvale bytem ZR 4, požádaly o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 119/1 – ostatní plocha, ost. komunikace v k. ú. 
Město Žďár – za účelem zřízení nového vjezdu a vstupu k RD v rámci stavebních úprav 
RD č.p. 18 v ul. Veselská 35, ZR 1. 

 
- 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 pí J. M., trvale bytem ZR 2 a PaedDr. A. S., trvale 
bytem ZR 4 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném 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, a to na části p. č. 119/1 – 
za účelem umístění nového vjezdu a vstupu k rodinnému domu v rámci stavebních úprav 
RD č.p. 18 na p. č. 116 v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská 35, ZR 1, včetně přístupu a 
příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené 
služebnosti ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 9) 
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k) - Manželé Mgr. J. a P. M., oba trvale bytem ZR 4, požádali o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 
a to na částech p. č. 354/1 a 352/2 v k. ú. Stržanov – za účelem umístění vodovodní 
přípojky na p. č. 354/1 a 352/2 a elektro přípojky na p. č. 352/2 k novostavbě RD ve 
Stržanově na p. č. 352/16 v k. ú. Stržanov. 

 
- 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 mezi manžely Mgr. J. a P. M., oba trvale bytem ZR 4 – 
jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, na pozemcích ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, k.ú. Stržanov, a to na částech p. č. 354/1 a 352/2 – za 
účelem umístění vodovodní přípojky a elektro přípojky na části p. č. 352/2 k novostavbě 
RD ve Stržanově na p. č. 352/16 v k. ú. Stržanov, včetně přístupu a příjezdu za účelem 
provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch 
oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 10) 
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l) - Společenství vlastníků Bratří Čapků 6-8, Žďár nad Sázavou se sídlem Bratří Čapků 
2061, ZR 4, požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 3712/1 v k. ú. Město 
Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu - za účelem výměny stávajících balkonů za 
přistavěné železobetonové lodžie (lodžie založeny do nosné konstrukce byt. domu, 
ocelové zábradlí s bezpečnostním sklem), u vybraných bytů nově zřízené lodžie 
s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou a související úpravy 
konstrukcí, rekonstrukce okapového chodníku u BD v ul. Bratří Čapků č.p. 2061 a 2062 
na p. č. 3711 v k. ú. Město Žďár, č.or. 6-8, ZR 4.   
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR a TSBM souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  

 
- Po projednání bylo odsouhlaseno městským architektem. 

 
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 
Společenstvím vlastníků Bratří Čapků 6-8, Žďár nad Sázavou se sídlem Bratří Čapků 
2061, ZR 4,– jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 
zapsaném 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 lokalitě ul. Neumannova, ZR 4, a to na části p. č. 3712/1 v šíři 2 m kolem 
uvedeného byt. domu – za účelem umístění přistavěných železobetonových lodžií 
v rámci stavby: „Opravy bytového domu Bratří Čapků 6-8, Žďár nad Sázavou“ – 
(spočívající ve výměně stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie, lodžie 
založeny do nosné konstrukce byt. domu, ocelové zábradlí s bezpečnostním sklem, u 
vybraných bytů nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou 
sestavou a související úpravy konstrukcí, rekonstrukce okapového chodníku) u BD v ul. 
Bratří Čapků č.p. 2061 a 2062 na p. č. 3711 v k. ú. Město Žďár, č.or. 6 a 8, ZR 4 včetně 
přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce 
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. 11) 
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m) - Společnost AQUASYS spol. s r.o. se sídlem Jamská 2488/65, ZR 1, požádala  o  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 9537/9 a p. č. 9541/7 v k. ú. Město Žďár stavba: přípojka 
splaškové a dešťové kanalizace ke stavbě skladovací haly, postavené na pozemcích p. 
č. 9537/1 a 9537/8 v k. ú. Město Žďár. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb 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 umístění inž. sítí, mezi městem Žďár nad Sázavou – 
jako povinným a společností AQUASYS spol. s r.o. se sídlem Jamská 2488/65, ZR 1 – 
jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to na 
částech p. č. 9537/9 a p. č. 9541/7, v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění přípojek inž. 
sítí v rámci stavby: “přípojka splaškové a dešťové kanalizace ke stavbě skladovací haly, 
postavené na pozemcích p. č. 9537/1 a 9537/8 v k. ú. Město Žďár“, včetně přístupu a 
příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve 
prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky splaškové a 
dešťové kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + 
platná sazba DPH. 

(příloha č. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FORMAT

  ČÍSLO PARÉ

  DATUM TISKU

 VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

  DATUM VYDÁNÍ  MÍSTO STAVBY

  STAVEBNÍK

  STUPEŇ

  ČÍSLO ZAKÁZKY

 KAT. ÚZEMÍ

provozovna:  JAMSKÁ 2486/8
591 01  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚŘÍTKO

ING. MILAN PELIKÁN

AQUASYS spol. s r.o. JAMSKÁ 2488/65, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTO ŽĎÁR

SKLADOVACÍ HALA

DÚR + DSP

31/2014

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT

VÝKRES Č.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 13.04.2015PRŮMYSLOVÝ AREÁL JAMSKÁ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, parc.č.9537/1, 9537/8

PROFESE

VÝKRES

28.03.2017

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O BUDOUCÍ SMLOUVĚ ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI
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RETENČNÍ NÁDRŽ  18 m3
S ŘÍZENÝM ODTOKEM 5,9 l/s

PLOCHA VĚCNÉHO BŘEMENE PRO
PŘÍPOJKU SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ
KANALIZACE 164,27 m2.

VĚCNÉ BŘEMENO JE UVAŽOVÁNO V ŠÍŘCE
150cm OD VNĚJŠÍHO LÍCE VEDENÍ NA
KAŽDOU STRANU
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K-4

K-6

±0,000 = 609,60 m n.m.

POZEMEK PARC.Č. 9537/9 a 9541/7 V K.Ú. MĚSTO ŽĎÁR
VLASTNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

POLCHA VĚCNÉHO BŘEMENE PRO PŘÍPOJKU
SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE

S

1:250
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n) - 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 č. 1040009873/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to na částech p. č.  922, 923, 986, 905, 898, 894, 891, 892, 963/1, 963/2, 
963/3, 937, 890, 1311, 1293, 1292, 1328, 950, 1003, 1053, 1011/5, 1011/4, 1005, 
1066/3, 1081, 1059, 1083, 1080, 817 a 809/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování 
a provozování stavby „Žďár n. Sáz. 3, rekonstrukce NN, I. etapa“, spočívající v umístění 
distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN (trasa 3,405 km), 11x pilíř, přípojková 
skříň v lokalitě ul. Brodská, Okružní – dolní, Revoluční, Kopečná, ZR 3 a ul. Žižkova, ZR 
1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem 
provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb 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 vedení distribučního zařízení na pozemcích ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
společností 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 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 922, 923, 
986, 905, 898, 894, 891, 892, 963/1, 963/2, 963/3, 937, 890, 1311, 1293, 1292, 1328, 
950, 1003, 1053, 1011/5, 1011/4, 1005, 1066/3, 1081, 1059, 1083, 1080, 817 a 
809/1 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 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz. 3, 
rekonstrukce NN, I. etapa“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové 
vedení NN (trasa 3,405 km), 11x pilíř, přípojková skříň v lokalitě ul. Brodská, Okružní – 
dolní, Revoluční, Kopečná, ZR 3 a ul. Žižkova, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu 
k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. 
rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 80.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 13) 
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o) - Město Žďár nad Sázavou je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby: 
„Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská Žďár nad Sázavou“, která bude 
umístěna m.j. i do pozemku části p. č. 5035 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Novoměstská, ZR 1, jejímž vlastníkem je Česká republika s právem hospodařit Státní 
pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Součástí 
shora uvedené stavby města je rovněž umístění kabelového vedení veřejného osvětlení, 
jež bude umístěno do uvedeného pozemku v předpokládaném rozsahu v délce 10 m. 
Umístění vedení VO do pozemku bude řešeno uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti č. 1007C17/51 s ČR – SPÚ Praha – jako budoucí 
stranou povinnou a městem Žďár nad Sázavou – jako budoucí stranou oprávněnou za 
stanovených podmínek, m.j.:   
- Budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému za užívání budoucího 
služebného pozemku po dobu realizace stavby jednorázovou paušální úplatu 500 Kč. 
- Předpokládaný termín realizace stavby: zahájení prací  -   5/2017 
        ukončení prací - 12/2018 
- VB bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši, která bude stanovena na základě 
znaleckého posudku. Pokud by ocenění VB činilo částku nižší než 1.000 Kč, budoucí 
oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému jednorázovou úplatu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.000 Kč. Budoucí povinný není plátcem DPH.   
Smlouva stanovuje podmínky pro uložení inž. sítí - veřejného osvětlení na části pozemku 
p. č. 5035 v k. ú. Město Žďár, který je ve vlastnictví ČR - SPÚ. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR a TSBM souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 

   
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení VB dle předloženého návrhu.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov – jako povinným a městem 
Žďár nad Sázavou - jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 – Žižkov, na části p. č. 5035, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV 
č. 10002, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového 
vedení veřejného osvětlení do uvedeného pozemku v předpokládaném rozsahu v délce 
10 m v rámci stavby: „Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská Žďár nad 
Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce 
uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného. 
- Budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému za užívání budoucího 
služebného pozemku po dobu realizace stavby jednorázovou paušální úplatu 500 Kč. 
- VB bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši, která bude stanovena na základě 
znaleckého posudku. Pokud by ocenění VB činilo částku nižší než 1.000 Kč, budoucí 
oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému jednorázovou úplatu za zřízení 
věcného břemene ve výši 1.000 Kč. Budoucí povinný není plátcem DPH.   
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. 1007C17/51, v předloženém znění. 

(příloha č. 14) 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 14

















JANTUP
Elipsa



p) - Firma Organizační kancelář s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1, požádala o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to na částech p. č. 1969/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní – 
horní, ZR 3 - za účelem vybudování přípojek inž. sítí – dešťová a splašková kanalizační 
přípojka a přípojka elektro v rámci novostavby správní budovy firmy, včetně přístupu a 
příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné 
další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb 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 13. 3. 2017 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti umístění inž. sítí, mezi městem Žďár nad Sázavou – 
jako povinným a společností Organizační kancelář s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, 
ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na 
částech p. č. 1969/2, 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 - za účelem umístění přípojek inž. sítí – dešťová a 
splašková kanalizační přípojka a přípojka elektro v rámci novostavby správní budovy 
firmy v lokalitě ul. Okružní – horní, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich 
provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce kabelového rozvodu se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

 
- Dne 15. 3. 2017 byla předmětná smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB uzavřena. 

  
- Následně během stavebního řízení bylo zjištěno, že VB se ještě rozšiřuje o přípojku 
horkovodu umístěnou na části pozemku p. č. 1969/2 a dále umístění přípojky elektro 
zasahuje ještě i do části pozemku města p. č. 1968/1 v k. ú. Město Žďár. Z tohoto důvodu 
předkládáme RM ke schválení doplnění původního usnesení RM ze dne 13. 3. 2017.  
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Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení ve věci 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění inž. sítí (schválené 
v RM dne 13. 3. 2017), mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností 
Organizační kancelář s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1 – jako oprávněným - na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1969/2, 
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 - za účelem umístění přípojek inž. sítí – dešťová a splašková 
kanalizační přípojka a přípojka elektro v rámci novostavby správní budovy firmy v lokalitě 
ul. Okružní – horní, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce kabelového rozvodu se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 
- Doplnění se schvaluje tak, že zřízení VB se ještě rozšiřuje o přípojku horkovodu 
umístěnou na části pozemku p. č. 1969/2 v k. ú. Město Žďár a dále umístění 
přípojky elektro zasahuje ještě i do části pozemku města p. č. 1968/1 v k. ú. Město 
Žďár.  

(příloha č. 15) 
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