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Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1080/2017/OP  dne 22.5.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

- schválení 
 

Vlastní podnět 
- Kovo Koukola Invest, 
s.r.o., Brno 

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 – 
výstavba vícepatrové budovy pro vývojové 
a administrativní pracovníky a částečně 
jednopatrová hala pro vývoj, výrobu a 
testování CNC strojů, automatizač.zařízení, 
speciálních obráběcích nástrojů a softwarů 
 

b) 
 

Prodej pozemků 
- vyhlášení záměru 
 

ŘSD ČR, st.přísp.org. 
Praha, 
Správa Jihlava 

k.ú. Město ZR 
úsek Jamská - 
Mělkovice, ZR 1 
 
 

8602/5 – 158 m2 
8602/7 – 11315 m2 
8602/8 – 2001 m2 
8602/9 – 1998 m2 
8642/2 – 156 m2 
9063/6 – 34 m2 
9063/7 – 10 m2 
9063/8 – 88 m2 
9063/9 – 12 m2 
9063/10 – 15 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemků po 
stavbě silnice I/19 Žďár n.S.-Mělkovice  

c) Pronájem pozemku 
- schválení 
 

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), 
 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- ne - schválení 

 
Manž. Z., ZR 
M. B., ZR 
O. P., Řečice 

k.ú. Město Žďár  
ul. Pelikánova 
ul. Makovského 
ul. Špálova, vše ZR 7 
 

část 4669/1 – ost.pl. 
- 127 m2 
- 75 m2 
- 121 m2 

Rozšíření pozemků přiléhajících 
k jednotlivým nemovitostem – bytovým 
jednotkám po přestavbě bývalých 
výměníkových stanic v sídlišti Vodojem 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

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

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

f) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

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

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



g) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení  

Ing. A. D. 
Havlíčkův Brod 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Vnitřní, ZR 5 

část 2478/1 – zahrada – 
38 m2 

Zahrádka u BD 

h) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

B. B., ZR  
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Lesní, ZR 2 
 

část 1147/1 – ost.pl. 
 – 30 m2 

Zahrádka u BD č.p. 236/33 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Studentská, ZR 4 
 

Viz text Stavba - Žďár n.S. – ul. Studentská, 
rekonstrukce horkovodu 

j) 
 

Věcné břemeno 
- doplnění pozemku 
schválení 

Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR, 
k.ú. Zámek ZR 
ul. Okružní, Uhlířská, 
Vápenická, U Křížku, 
Sázavská, ZR 3 
 

773/7 – kú Zámek ZR Stavba – Žďár nad Sázavou – Klafar - ul. 
Okružní, Uhlířská, Vápenická, U Křížku, 
Sázavská – novostavba horkovodu 
 

 



a) - 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, bylo RM předloženo ke schválení vyhlášení nového záměru na odprodej 
pozemků města. 
 
- Rada města dne 10. 4. 2017 po projednání schválila 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. 
 
- Záměr č. Z-175/2017-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 12.4. do 
12.5.2017. 
 
Na uvedený záměr reagovalo 5 zájemců, a to: 
 
- ŘÁDEK stavební společnost s.r.o. se sídlem Revoluční 1848/11, ZR 3 
- SURFIN, s.r.o. se sídlem Lány 77, 625 00 Brno 
- Movineto s.r.o. se sídlem 594 44 Netín 94 
- SPOMAT CZ s.r.o. se sídlem Strojírenská 2280/1, ZR 1 
- KOVO KOUKOLA Invest, s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno 
 
- Dne 15. 5. 2017 za přítomnosti p. starosty, p. tajemníka a vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ ZR došlo k otevření obálek s těmito záměry a cenovými nabídkami: 
 
- ŘÁDEK stavební společnost s.r.o. se sídlem Revoluční 1848/11, ZR 3: 
záměr: rozšíření kapacit a vybudování administrativní budovy a skladovací haly pro 
provozování činnosti stavební společnosti, vytváření dalších pracovních pozic 
cenová nabídka: 710 Kč/m2 bez DPH 
 
- SURFIN, s.r.o. se sídlem Lány 77, 625 00 Brno: 
záměr: výstavba skladového a výrobního areálu práškových barev nejekologičtější 
nátěrové hmoty bez obsahu těžkých kovů, toxických látek a rozpouštědel, nehořlavé bez 
jakéhokoliv zápachu, předpoklad vytvoření 15 kvalifikovaných pracovních míst  
cenová nabídka: 750 Kč/m2 bez DPH 
 



- Movineto s.r.o. se sídlem 594 44 Netín 94: 
záměr: výstavba nových výrobních a skladových prostor - (strojní výroba, zámečnictví, 
přípravné a stavební práce) – výroba a prodej příslušenství pro gumárenský průmysl, 
výroba ocelových hal, kovovýroba, CNC tváření, děrování, dělení, předpokládaný počet 
zaměstnanců v nové výrobní firmě 10 až 25  
cenová nabídka: 510 Kč/m2 bez DPH 
 
- SPOMAT CZ s.r.o. se sídlem Strojírenská 2280/1, ZR 1: 
záměr: výstavba výrobní a skladovací haly pro výrobky a zboží firmy – spojovací 
materiál, ruční a elektrické nářadí, kotevní technika, svařovací technika a příslušenství, 
ochranné pomůcky, vybudování kancelářských a prodejních prostor, zázemí pro 
zaměstnance včetně školící místnosti, v současnosti 8 zaměstnanců, navyšování počtu 
zaměstnanců 
cenová nabídka: 500 Kč/m2 bez DPH 
 
- KOVO KOUKOLA Invest, s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno: 
záměr: výstavba částečně vícepatrové budovy pro vývojové administrativní pracovníky a 
částečně jednopatrová hala pro vývoj, výrobu a testování vyvíjených CNC strojů, 
automatizačních zařízení, speciálních obráběcích nástrojů a softwarů – spolupráce 
s VÚT Brno a jejich studenty a se studenty z VOŠ PŠ Žďár n. Sáz. 
cenová nabídka: 850 Kč/m2 bez DPH 
 
- Radě města je předkládán k projednání a doporučení ZM ke schválení odprodej 
pozemku pro realizaci podnikatelského záměru zájemci na základě podané nejvyšší 
cenové nabídky. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
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 v celkové výměře cca 3 000 
m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 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, do vlastnictví 
společnosti KOVO KOUKOLA Invest, s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno – za 
účelem realizace podnikatelského záměru - výstavba částečně vícepatrové budovy pro 
vývojové administrativní pracovníky a částečně jednopatrová hala pro vývoj, výrobu a 
testování vyvíjených CNC strojů, automatizačních zařízení, speciálních obráběcích 
nástrojů a softwarů – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace 
podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po 
zaměření oddělovacím GP. 
 
- Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou 
stavbu. 
- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude 
vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města 
a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na 
předmětnou stavbu. 
 
- za kupní cenu ve výši 850 Kč/m2 + platná sazba DPH 

 (příloha č. 1) 
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b) - Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, zaslala městu Žďár nad Sázavou návrh 
na majetkoprávní vypořádání stavby silnice I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice. 
V loňském roce byl do katastru nemovitostí zapsán geometrický plán, který řešil výše 
uvedenou stavbu. 

 
Jedná se o následující dotčené pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v k. ú. 
Město Žďár: 
- p. č. 8602/5   – ostatní pl., jiná plocha   ve výměře      158 m2 
- p. č. 8602/7   – ostatní pl., jiná plocha   ve výměře 11 315 m2 
- p. č. 8602/8   – lesní pozemek               ve výměře   2 001 m2 
- p. č. 8602/9   – ostatní pl., jiná plocha   ve výměře   1 998 m2 
- p. č. 8642/2   – orná půda                      ve výměře      156 m2 
- p. č. 9063/6   – orná půda                      ve výměře        34 m2  
- p. č. 9063/7   – orná půda                      ve výměře        10 m2 
- p. č. 9063/8   – orná půda                      ve výměře        88 m2 
- p. č. 9063/9   – orná půda                      ve výměře        12 m2 
- p. č. 9063/10 – orná půda                      ve výměře        15 m2 
pozemky celkem              ve výměře 15 787 m2 

 
- Dle sdělení ŘSD pozemky vykupují za cenu dle současně platných cenových předpisů, 
podle z. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a dle výměru MF č. 
01/2017. Kupní cena pro výkup pozemku (extravilán obce) v katastrálním území Město 
Žďár je stanovena na 100,-- Kč/m2, tj celkem ve výši 1.578.700 Kč.  
 
- Dále byl na základě výše uvedeného městu zaslán návrh kupní smlouvy a kopie 
znaleckého posudku. 
Dle ZP č. 3609-14/17 ze dne 28. 2. 2017, vypracovaného Ing. J. H., Jihlava, na stanovení 
ceny za 1 m2 pozemku pod komunikací v zastavěném a nezastavěném území obce, je 
určena cena pozemku v k. ú. Město Žďár takto: 
stavební pozemek – ostatní plocha, ostatní komunikace – intravilán     ve výši 133 Kč/m2   
stavební pozemek – ostatní plocha, ostatní komunikace – extravilán    ve výši   89 Kč/m2   

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s prodejem 
pozemků bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8602/5 – ostatní pl., jiná 
plocha   ve výměře 158 m2, p. č. 8602/7 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 11 315 m2, p. 
č. 8602/8   – lesní pozemek ve výměře 2 001 m2, p. č. 8602/9 – ostatní pl., jiná plocha ve 
výměře 1 998 m2, p. č. 8642/2 – orná půda ve výměře 156 m2, p. č. 9063/6 – orná půda 
ve výměře 34 m2, p. č. 9063/7 – orná půda ve výměře 10 m2, p. č. 9063/8 – orná půda ve 
výměře 88 m2, p. č. 9063/9 – orná půda ve výměře 12 m2, p. č. 9063/10 – orná půda ve 
výměře 15 m2 (v celkové výměře 15 787 m2) – vše 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 
majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby investora ŘSD ČR na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, a to silnice I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice s tím, že 
záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 

(příloha č. 2) 
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c) - 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. 
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).  

 
- Poté bylo připraveno doplnění vyhlášení záměru do rady města – bod pronájmu 
pozemku manž. F. s tím, že součástí záměru budou níže uvedené podmínky. 
 
- Rada města dne 10. 4. 2017 po projednání schválila 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 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 12. 4. do 12. 5. 2017. 
 
Počet stran:  3 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou firmě Antonín Fiala, 584 45 Ostrov nad Oslavou 52, IČ 
18535038, DIČ CZ6808111376, a to části p. č. 49 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře  
500 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 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 – 
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  – 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 

Nájemné ve výši 80 Kč/m2 ročně. 
(příloha č. 3) 
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d) - 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., 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. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 28. 3. do 27. 4. 2017. 
 
- 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.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR a TSBM souhlasí s pronájmem 
pozemku bez připomínek. 
 
- Rada města dne 10. 4. 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 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. 
 
- Záměr č. 168/2017-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 12. 4. do 12. 5. 
2017. 
 
- Dne 24. 4. 2017 byla městu Žďár nad Sázavou doručena reakce na uvedený 
vyhlášený záměr města. Jedná se o nesouhlas Společenství vlastníků Makovského 
52 se sídlem Makovského 1656/52, ZR 7, s vyhlášením záměru na pronájem části 
pozemku části ve výměře 75 m2 (dle mapového podkladu) p. M. B., trvale bytem 
Moravské Křižánky – za účelem využití na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 
54, ZR 7 – více viz příloha č. 4.  
 
- Poté dne 9. 5. 2017 byla městu Žďár nad Sázavou doručena reakce p. J. M., pí M. 
M. a p. L. P. s žádostí o řešení problému ve věci rozhodnutí RM č. 64 ze dne 10. 4. 
2017 – majetkoprávní jednání – bod e) k přijetí 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 – více viz příloha č. 5. 
 
Počet stran:  3  
 
Počet příloh: 5 
 
Návrh usnesení:  
1. Rada města po projednání schvaluje 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 
127 m2 (dle mapového podkladu) manželům O. a L. Z., oba trvale bytem ZR 7 – za 
účelem využití na zahrádku u RD č.p. 1654 v ul. Pelikánova 36, ZR 7 - rozšíření pozemků 
u bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně. 

(příloha č. 6) 
 

2. Rada města po projednání ne-schvaluje 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  
75 m2 (dle mapového podkladu) p. M. B., trvale bytem Moravské Křižánky – za účelem 



využití 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  s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně. 

(příloha č. 7) 
 
3. Rada města po projednání schvaluje 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 
121 m2 (dle mapového podkladu) p. O. P., trvale bytem Řečice - za účelem využití na 
zahrádku - 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. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně. 

(příloha č. 8) 
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e) - 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. 

 
- Rada města dne 10. 4. 2017 po projednání schválila 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. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 12. 4. do 12. 5. 2017. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. M. S., trvale bytem ZR 2, 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. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně. 

 (příloha č. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) - 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. 

 
- Rada města dne 10. 4. 2017 po projednání schválila 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. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 12. 4. do 12. 5. 2017. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. P. V., trvale bytem ZR 6, 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. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně. 

 (příloha č. 9) 
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g) - 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. 
 
- Rada města dne 10. 4. 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 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. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 12. 4. do 12. 5. 2017. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou Ing. A. D., trvale bytem Havlíčkův Brod, a to části p. č. 2478/1 
– zahrada ve výměře 38 m2 (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, k. ú. Město Žďár - za účelem užívání 
zahrádky u bytového domu čp. 1035 na p.č. 2475 v k. ú. Město Žďár v ul. Vnitřní 9, ZR 5. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně. 

(příloha č. 10) 
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h) - Paní B. B., trvale bytem ZR 2, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 30 m2 – 
za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 236 na p. č. 1153 v ul. Lesní 33, ZR 2 
v k. ú. Zámek Žďár z důvodu užívání bytu v uvedeném byt. domě. Dříve užíval tuto část 
pozemku na zahrádku na základě uzavřené nájemní smlouvy s městem syn žadatelky 
spolu s manželkou. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb 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, a to p. č. 1147/1 – ost.pl., jiná plocha 
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, a to části ve výměře cca 30 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem 
užívání zahrádky u bytového domu čp. 236 na p. č. 1153 v ul. Lesní 33 ZR 2. 

 (příloha č. 11) 
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i) - 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. 3286, 3278, 3279, 3280, 3382/1, 3310, 3304, 3319/1, 3327, 3357, 3356, 
3358, 3364, 3366, 3371 a 3372 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 - za 
účelem rekonstrukce horkovodního rozvodu v ul. Studentská, ZR 4 v celkové délce 335,5 
m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Studentská – rekonstrukce horkovodu“ včetně 
přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další 
rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

 
- Odbor rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  

 
Stanovisko odboru komunálních služeb: 
MěÚ ZR odbor KS souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení VB s oprávněným SATT, a.s. 
Okružní 11, ZR 3 na akci „Žďár nad Sázavou – ul. Studentská – rekonstrukce horkovodu“ 
za následující podmínky: 
- sítě požadujeme provést tak, aby v budoucnu město mohlo bez dalších nákladů 
nad nimi realizovat zpevněné plochy (komunikace, parkoviště, apod.).  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti umístění horkovodu, 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. 3286, 3278, 3279, 3280, 3382/1, 3310, 3304, 3319/1, 3327, 3357, 3356, 3358, 3364, 
3366, 3371 a 3372, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu 
se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad 
Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění horkovodní rozvodu v ul. Studentská, 
ZR 4 v celkové délce 335,5 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou ul. Studentská – 
rekonstrukce horkovodu“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, 
oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodní přípojky se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 12) 
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j) - Dne 5. 1. 2017 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. 1968/1, 1986, 7974, 7975, 7973/3, 7971/2, 7971/3, 
7967, 10162/1, 10149/1, 8003, 8007/1, 8008/10, 8009/1 a 8910/10 v k. ú. Město Žďár a 
na částech p. č. 774/3, 774/47 a 755/10 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 
- za účelem vybudování nového horkovodu v celkové délce 1 367 m v rámci akce „Žďár 
nad Sázavou - Klafar - ul. Okružní, Uhlířská, Vápenická, U Křížku, Sázavská - 
novostavba horkovodu“ - 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.  

 
- Rada města dne 16. 1. 2017 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti umístění nového horkovodu, 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. 1968/1, 1986, 7974, 7975, 7973/3, 7971/2, 7971/3, 7967, 10162/1, 10149/1, 
8003, 8007/1, 8008/10, 8009/1 a 8910/10 v k. ú. Město Žďár a na částech p. č. 774/3, 
774/47 a 755/10 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 - za účelem umístění nového 
horkovodu v rámci akce „Žďár nad Sázavou - Klafar - ul. Okružní, Uhlířská, Vápenická, U 
Křížku, Sázavská - novostavba horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího 
provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování novostavby 
horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 50.000 Kč + platná 
sazba DPH. 

 
- Předmětná Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla dne 23.1.2017 
uzavřena.  

 
- Následně došlo k výkupu pozemku p. č. 773/7 – trvalý travní porost v k. ú. Zámek Žďár 
pro pokračující výstavbu v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3, z vlastnictví pí M. J., bytem ZR 1, 
do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. Trasa shora uvedeného břemene horkovodu 
společnosti SATT a.s. ZR vede i přes tento pozemek. Proto je RM předkládáno 
k projednání doplnění VB o tento pozemek. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních 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.  

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 
16.1.2017 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění 
nového horkovodu, 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. 1968/1, 1986, 7974, 7975, 
7973/3, 7971/2, 7971/3, 7967, 10162/1, 10149/1, 8003, 8007/1, 8008/10, 8009/1 a 



8910/10 v k. ú. Město Žďár a na částech p. č. 774/3, 774/47 a 755/10 v k. ú. Zámek Žďár, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou 
v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 - za účelem umístění nového horkovodu v rámci akce „Žďár 
nad Sázavou - Klafar - ul. Okružní, Uhlířská, Vápenická, U Křížku, Sázavská - 
novostavba horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování novostavby 
horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 50.000 Kč + platná 
sazba DPH. 
Doplnění se schvaluje tak, že shora uvedené věcné břemeno služebnosti umístění 
horkovodu se rozšiřuje i na část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
p. č. 773/7 v k. ú. Zámek Žďár. 

(příloha č. 13) 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 13

JANTUP
Obdélník

JANTUP
Elipsa




