


Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1162/2017/OP  dne 28.8.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru 
J. V., 
Vojnův Městec 
R. F., ZR 
P. J., ZR 
Surfin, s.r.o., Brno 

k.ú. Město ZR 
ul. U Malého lesa,ZR 3

část 7310 – ost.pl. 
7311/1 – travní prost – 
2562 m2 

Realizace podnikatelských záměrů – 
dřevovýroba, truhlářství, sklady, dílna – 
garáž - opravy aut, zámečnická dílna, hala 
pro výrobu práškových, ekologicky 
nezávadných barev 
 

b) 
 

Prodej pozemku, 
případně směna 
- stanovení 
podmínek a příprava 
k vyhlášení záměru 

Farní sbor 
Českobratrské církve 
evangelické v Sázavě 

k.ú. Město Žďár 
ul. Zahradní, Husova, 
ZR 1  
 
 

137/3 – ost.pl. – 669 m2 
za 
553 – zast.pl. – 218 m2 
554 – zahrada – 193 m2 
555 – zahrada – 69 m2 
 

Výstavba nového sborového domu 

c) Prodej pozemku 
- zrušení záměru 
 

J. a M. K., Veselíčko k.ú. Veselíčko u ZR 
 
 
 

929/10 – zahrada - 
83 m2 
 

Vyklizení pozemku, odstranění části 
oplocení, v rámci akce rekonstrukce 
sousední stávající stodoly na hasičskou 
zbrojnici v místní části Veselíčko 

d) 
 

Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

B. B., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. V Zahrádkách ZR 3 

1022 – ost.pl., zeleň - 
135 m2 

Užívání a údržba zatravněného pozemku, 
bývalé zahrady u bytového domu 
 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

M. Š., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Štursova,  ZR 7 

4669/1 Podzemní vedení přípojky el.energie ke 
skladu zahradního nářadí u bytového 
domu 
 

f) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

Společenství vlastníků 
jednotek BD Okružní 
54-56, ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 
 

1326 
 

Odvod drenážních vod v rámci stavby 
Oddrenážování objektu byt.dům 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

Satt, a.s., ZR k.ú. Město ZR 
nám. Republiky, ZR 1 
 

3787 Vybudování nouzového vchodu k objektu 
č.p. 2499/25 (býv.VS 146) 

h) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
ul. Dr. Drože, ZR 1 
 

Viz text Zemní kabelové vedení NN a 6 pojistk. 
skříní - stavba Žďár n.S., Dr.Drože: 
rekonstrukce NN 



i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Stržanov 
 

352/2, 354/1 Zemní kabelové vedení NN – stavba 
Stržanov, přípojka NN, M. 
 

j) 
 

Smlouvy o 
provedení stavby  
- schválení 

Vlastníci dotčených 
pozemků 
 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Klafar III, ZR3 
 

Viz přílohy Příprava pro vydání povolení stavby 
Obytný soubor Klafar III – část C2  
(1. a 2. etapa) 

 
k) 
 

Smlouvy o 
bezúplatném 
převodu 
- schválení 

Kultura Žďár, p.o. ZR 
Sociální služby města, 
p.o., ZR 
Orel jednota, ZR  
 

 Vyřazený nepotřebný 
majetek 

Převod nepotřebného vyřazeného majetku 
příspěvkovým organizacím města a 
neziskovým organizacím  
 

 



a) - Dne 24. 7. 2017 p. J. V., bytem Vojnův Městec, požádal o odprodej pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 7308 – ostatní plocha, jiná plocha a 
části p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 570 m2 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem výstavby montované haly o rozměrech 
cca 15 m x 30 m s využitím pro dřevovýrobu, truhlářství a sklady a dále vybudování 
potřebných parkovacích míst pro zákazníky. 

 
- Dále dne 24. 7. 2017 p. R. F., bytem ZR 7, požádal o odprodej pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to navazující části p. č. 7308 - ostatní plocha, jiná plocha a 
části p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 510 m2  (30 m x 17 m) 
v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem výstavby montované haly 
o rozměrech cca 15 m x 10 m s využitím pro dílnu – garáž pro opravy aut a vybudování 
odstavných ploch. 
 
- Dne 11. 8. 2017 byla doručena žádost p. P. J., bytem ZR 2, o odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to rovněž části p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře cca 450 m2 (délka pozemku cca 30 m, šířka pozemku cca 15 m – dle 
mapového zákresu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem 
výstavby zámečnické dílny – přízemní ocelové opláštěné haly o rozměrech cca 10 m x 
15 m (sedlová střecha sklon 10o - 12o, výška hřebene 7 m). 
 
- Dne 16. 8. 2017 požádala společnost Surfin s.r.o. se sídlem Lány 77, 625 00 Brno o 
odprodej pozemků části p. č. 7310 – ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 7311/1 – 
trvalý travní porost v celkové výměře cca 3 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U 
Malého lesa“, ZR 1 – za účelem výstavby nové výrobní haly pro výrobu práškových, 
ekologicky nezávadných barev (netoxické, nevýbušné, nehořlavé).  

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. Parkoviště nutno ponechat. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Viz vyjádření odboru RÚP. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemků 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 části p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná 
plocha a pozemku p. č. 7311/1 – trvalý travní porost (výměra 2 562 m2) v celkové výměře 
cca 3 600 m2 v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 
– za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých 
podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru. Zájemce se může přihlásit 
i na část pozemků s tím, že přesná výměra částí prodávaných pozemků bude určena po 
zaměření oddělovacím GP. 

(příloha č. 1) 
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b) - Farní sbor Československé církve evangelické v Sázavě se sídlem Sázava 73, 592 11 
Velká Losenice, požádala o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 
a to p. č. 137/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „Farská humna“, ul. Zahradní, ZR 1 – za účelem výstavby nového sborového 
domu. Případně nabízí městu i směnu pozemků za pozemky p. č. 553 – zastavěná 
plocha a nádvoří ve výměře 218 m2 s budovou č.p. 558, p. č. 554 – zahrada ve výměře 
193 m2 a p.č. 555 – zahrada ve výměře 69 m2 (celková výměra 480 m2) v k. ú. Město 
Žďár, ul. Husova, ZR 1 – více viz žádost – příloha č. 2. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Z hlediska ÚP bez připomínek. Nutno řešit zajištění dostatečného počtu parkovacích 
míst. Lokalita je naprosto zahlcena. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez dostatečné parkovací kapacity nedoporučuji. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ učinit 
kroky za účelem přípravy vyhlášení záměru na odprodej 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, a to p. č. 137/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě „Farská humna“, ul. Zahradní, ZR 1.  

(příloha č. 2) 
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c) - Šetřením majetkoprávního odboru MěÚ ZR bylo zjištěno, že v místní části Veselíčko je 
užíván pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 929/10 – zahrada ve 
výměře 83 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR, a to jako oplocená předzahrádka u rodinného domu 
č.p. 18. Majitelé této nemovitosti manželé J. a M. K., bytem Veselíčko, byli vyzváni 
k majetkoprávnímu vypořádání vztahu k užívanému pozemku. Tito sdělili, že předmětný 
pozemek byl rodiči nynějšího vlastníka užíván jako zahrada k domu č.p. 18 na Veselíčku 
od r. 1949, kdy tyto okolní nemovitosti již vlastnili a v r. 1982 byly převedeny z vlastnictví 
rodičů do majetku současných vlastníků. Po celou dobu žili s vědomím, že zahrada 
označená jako p. č. 1662 náleží k RD č.p. 18 na st. p. č. 96 v k. ú. Veselíčko – viz 
přehledná mapa z r. 1981 (vyjádření ke stavebnímu řízení – vestavba bytové jednotky). 

 
- Dle výpisu z KN je však pozemek p. č. 929/10 - zahrada ve výměře 83 m2 v k. ú. 
Veselíčko u ZR zapsán na LV č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a je ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou – dle záznamu v části E – Nabývací tituly a jiné podklady tohoto 
výpisu – Vznik práva ze zákona z.č. 172/1991 – Návrh na zápis některých nemovitých 
věcí z majetku ČR do vlastnictví obce ze dne 28. 5. 1992. Tento pozemek byl historickým 
majetkem obce dle výpisu z pozemkové knihy k. ú. Veselíčko, knihovní vložka č. 105. 

 
- Dne 30.5.2017 manželé K. požádali město Žďár nad Sázavou o majetkoprávní 
vypořádání vztahu k předmětnému pozemku, a to podáním žádosti o odprodej pozemku 
do jejich vlastnictví.  
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Pozemek doporučujeme pronajmout do doby realizace revitalizace centra (vázáno na 
dotace). 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření Osadního výboru Veselíčko: 
S prodejem pozemku manželům J. a M. K., bytem Veslíčko souhlasíme za těchto 
uvedených podmínek: 
1. prodána bude pouze část pozemku, která je nyní oplocena 
2. prodej pozemku nesmí nijak narušit plánovanou revitalizaci návsi obce    
 
- Rada města dne 26. 6. 2017 projednala tuto žádost a přijala níže uvedené usnesení: 
1. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej 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. Veselíčko u ZR, a to p. č. 929/10 – zahrada ve 
výměře 83 m2 - za účelem majetkoprávního vypořádání užívání oplocené předzahrádky u 
rodinného domu Veselíčko č.p. 18, a to do doby realizace akce revitalizace centra 
Veselíčko (vázáno na dotace). 
  
2. 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. Veselíčko u ZR, a to p. č. 929/10 – zahrada ve 
výměře 83 m2 popř. části (dle mapového podkladu) - za účelem užívání jako oplocené 
předzahrádky u rodinného domu Veselíčko č.p. 18. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 28. 6. do 28. 7. 2017. 
 
- Dne 7. 8. 2017 sdělil městu p. K., že v současné době ruší svou žádost o pronájem 
obecního pozemku. Pozemek p. č. 929/10 nebude moci být žadateli na zahrádku užíván 



a na podzim letošního roku bude muset dojít k jeho vyklizení včetně odstranění oplocení, 
a to z důvodu, že se v obci Veselíčko plánuje v nejbližší době rekonstrukce sousední 
stávající stodoly na hasičskou zbrojnici SDH Veselíčko. Toto bylo žadateli sděleno 
zástupci SDH. Po ukončení přestavby tohoto objektu proběhne osadním výborem 
plánovaná úprava nejbližšího okolí nové hasičské zbrojnice a sousedního kulturního 
domu, spojená s výsadbou obecní zeleně, a teprve poté se žadatelé rozhodnou o 
způsobu využití zbytkového pozemku a zváží znovu realizaci jeho případného odkupu.   
 
- Z výše uvedených důvodů navrhuje majetkoprávní odbor radě města zrušení 
vyhlášeného záměru bez vyhodnocení. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení:  
Rada města po projednání ruší bez vyhodnocení vyhlášený záměr č. Z-192/2017-OP 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. Veselíčko u ZR, 
a to p. č. 929/10 – zahrada ve výměře 83 m2 (dle mapového podkladu) - za účelem 
užívání jako oplocené předzahrádky u rodinného domu Veselíčko č.p. 18 – na základě 
žádosti manželů Jaroslava a Marie Kulhánkovým, bytem Veselíčko 18. 

(příloha č. 3) 
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d) - Pan B. B., trvale bytem ZR 3, požádal o výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 1022 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 135 m2 v k. ú. 
Město Žďár – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku zahrady u bytového 
domu čp. 802 na p. č. 1020 v ul. V Zahrádkách 802/11, ZR 3 z důvodu vlastnictví bytu 
v uvedeném byt. domě (dědictví po rodičích). Dříve užívala tuto část pozemku na 
zahrádku na základě uzavřené nájemní smlouvy s městem ze dne 15. 12. 1999 matka 
žadatele pí M. B., dříve bytem ZR 3, která zemřela. Žadatel nemá zájem nadále užívat 
tento pozemek jako zahrádku, ale udržovat jej jako zatravněnou plochu, tak jako udržuje 
ostatní plochy kolem domu. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s výpůjčkou  
pozemku bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku 
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. 1022 – 
ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 135 m2 - za účelem užívání a údržby zatravněného 
pozemku zahrady (dle mapového podkladu) u bytového domu čp. 802 na p. č. 1020 
v k.ú. Město Žďár v ul. V Zahrádkách 11, ZR 3. 

(příloha č. 4) 
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e) - Pan M. Š., trvale bytem ZR 7, požádal o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. 
Město Žďár – za účelem vybudování zemního vedení přípojky el. energie ke skladu 
zahradního nářadí na p. č. 4669/11 v lokalitě ul. Štursova, ZR 7. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. 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:  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 p. 
M. Š., trvale bytem ZR 7 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to na části p. č. 4669/1, 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 v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění 
podzemního vedení přípojky el. energie ke skladu zahradního nářadí na části p. č. 
4669/11 v lokalitě ul. Štursova, ZR 7 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za 
účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka 
nemovitosti – stavba objektu skladu zahradního nářadí na p. č. 4669/11 v k. ú. Město 
Žďár v ul. Štursova, ZR 7. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.  

 (příloha č. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5

JANTUP
Textový rámeček
4669/1

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Textový rámeček
Štursova

JANTUP
Čára



f) - Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okružní 54-56 se sídlem Okružní 
1965/56, ZR 3, požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1326 v k. ú. Město Žďár u byt. 
domu Okružní č.p. 1964, 1965 na p. č. 1312 v k. ú. Město Žďár č.or. 54 - 56, ZR 3 – za 
účelem umístění odvodu drenážních vod v rámci stavby „Oddrenážování objektu bytový 
dům Okružní 54-56, ZR 3“ včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě a případných 
dalších oprav, údržby a rekonstrukce odvodu drenážních vod. 

   
- 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.  
  
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 bytového domu Okružní 54-56 se sídlem Okružní 
1965/56, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na 
části p. č. 1326, 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 u byt. domu Okružní č.p. 1964, 1965 na p. č. 1312 v k. ú. 
Město Žďár č.or. 54 - 56, ZR 3 – za účelem umístění odvodu drenážních vod v rámci 
stavby „Oddrenážování objektu bytový dům Okružní 54-56, ZR 3“ včetně přístupu a 
příjezdu k uvedené stavbě a případných dalších oprav, údržby a rekonstrukce odvodu 
drenážních vod 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) 
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g) - Společnost SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, požádala o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na 
části p. č. 3787 v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění nového nouzového vchodu 
objektu č.p. 2499 nám. Republiky 25, ZR 1 – stavba ve vlastnictví SATT a.s. ZR (býv. VS 
146 - kulturní centrum „Batyskaf“) včetně přístupu a příjezdu v rámci jeho 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.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 3787, 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 nového nouzového vchodu objektu č.p. 2499 nám. 
Republiky 25, ZR 1 – stavba ve vlastnictví SATT a.s. ZR (býv. VS 146 - kulturní centrum 
„Batyskaf“) včetně přístupu a příjezdu v rámci jeho provozování, údržby, oprav a 
případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění nouzového vchodu do 
objektu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná 
sazba DPH. 

(příloha č. 7) 
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h) - 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. 10400122366/004 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to na částech p. č. 1146, 1145, 1162, 1161, 2047, 1189, 7979, 7978, 
2045, 2044 a 2043/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby 
„Žďár n. Sáz., Dr. Drože, rekonstrukce NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy – 
zemní kabelové vedení NN a 6 pojistkových skříní v lokalitě ul. Dr. Drože, 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. 1146, 1145, 
1162, 1161, 2047, 1189, 7979, 7978, 2045, 2044 a 2043/1  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., Dr. Drože, rekonstrukce NN“, 
spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a 6 pojistkových 
skříní v lokalitě ul. Dr. Drože, 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 20.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 8) 
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i) - 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, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 1030038078/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na částech p. č. 352/2 a 354/1 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování a 
provozování stavby „Stržanov, přípojka NN M.“, spočívající v umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN v lokalitě Stržanov - 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. 352/2 a 
354/1 v k. ú. Stržanov, 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 rámci vybudování a provozování stavby „Stržanov, přípojka NN 
M.“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN v lokalitě 
Stržanov - 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 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 9) 
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j) - V souvislosti s přípravou vydání povolení stavby Obytný soubor Klafar III – část C2 (1. a 
2. etapa) je nutné zajistit majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků, dotčených 
výstavbou. V souvislosti s touto skutečností je radě města předkládán návrh na uzavření 
Smluv o provedení stavby s vlastníky dotčených pozemků 

 
Počet stran:    1 
 
Počet příloh: 12 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby, která 
bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a AGRO Měřín, a.s., IČ: 49434179, se 
sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, paní  Ing. I. S.,  bytem  Stodůlky, Praha, p. Ing. J. B., 
bytem ZR 5, paní S. B., bytem ZR 6, p. L. B., bytem ZR 5, paní JUDr. J. Č. bytem ZR 3, 
p. F. Š., bytem ZR 7, p. M. P.,  bytem ZR 4, p. Mgr. P. K., bytem ZR 3, paní I. P., bytem 
Polnička, p. Ing. T. P., bytem Polnička, p. O. S., bytem Praha 8 – Libeň, paní M. Ú., 
bytem ZR 2 a p. M. B., bytem ZR 2, v předloženém znění. 

(příloha č. 10 - 20)  
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Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
AGRO Měřín, a.s. (IČ: 49434179) 
se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín 
Zastoupená Ing. Gabrielem Večeřou – předsedou představenstva 
 
dále jen „vlastník“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy. 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastník dává touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jeho vlastnictví. Jedná se o pozemky 
parc.č. 8066/3, 8064/2, 8064/4 v kat. území Město Žďár, na kterých budou umístěny přípojky 
inž. sítí. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu 
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

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

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

6. Vlastník bere na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních předpisů města, 
povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále 
prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníka:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing. Gabriel Večeřa 
               starosta města                                                 předseda představenstva 
 

 

 

 

Příloha: 

- situační výkres 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
Ing.   nar. 
bytem   
dále jen „vlastník“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy (dále jen projektová 
dokumentace). 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastník dává touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jeho vlastnictví. Jedná se o pozemky 
parc.č. 8062/3, 8061/2, 8062/1 v kat. území Město Žďár. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
- pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedených pozemků budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací  
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 12



3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

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

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

6. Vlastník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 28.8.2017. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníka:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing.  
               starosta města                                                                vlastník 
 

 

 

 

Příloha: 

- mapový podklad 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
Ing. k (nar. ) 
Bytem  
 
dále jen „vlastník“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy. 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastník dává touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jeho vlastnictví. Jedná se o pozemek 
parc.č. 8059/2 v kat. území Město Žďár. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedeného pozemku budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací  
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 13



3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

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

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

6. Vlastník bere na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních předpisů města, 
povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále 
prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 28.8.2017. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníka:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing.  
               starosta města                                                                vlastník 
 

 

 

 

Příloha: 

- situační výkres 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
nar. ) 

bytem  
 

(nar. ) 
bytem  
 
dále jen „vlastníci“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy. 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastníci dávají touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jejich vlastnictví. Jedná se o pozemky 
parc.č. 8037/5 v kat. území Město Žďár, na kterých budou umístěny přípojky inž. sítí. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedených pozemků budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací  
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 14



2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města vlastníci výslovně prohlašují, že jsou 
s touto skutečností obeznámeni a souhlasí se zpracováním svých údajů městem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

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

6. Vlastníci berou na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních 
předpisů města, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (3) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 28.8.2017. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníky:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil          
               starosta města                                                                vlastník 
 

 

       ___________________________ 

        ž 
         vlastník 
 

Příloha: 
- situační výkres 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
JUDr. (nar. ) 
bytem  
 

(nar. ) 
bytem 
 
dále jen „vlastníci“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy. 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastníci dávají touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jejich vlastnictví. Jedná se o pozemky 
parc.č. 8070/3, 8069/2 v kat. území Město Žďár. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedených pozemků budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací  
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 15



2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města vlastníci výslovně prohlašují, že jsou 
s touto skutečností obeznámeni a souhlasí se zpracováním svých údajů městem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

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

6. Vlastníci berou na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních 
předpisů města, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (3) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 28.8.2017. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníky:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil     JUDr.
               starosta města                                                                vlastník 
 

 

       ___________________________ 

         
         vlastník 
 

Příloha: 
- situační výkres 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
 (nar. ) 

bytem  
 
dále jen „vlastník“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy. 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastník dává touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jeho vlastnictví. Jedná se o pozemky 
parc.č. 8053/2, 8065/4, 8034 v kat. území Město Žďár. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedených pozemků budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací  
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

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

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

6. Vlastník bere na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních předpisů města, 
povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále 
prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 28.8.2017. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníka:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil          
               starosta města                                                                vlastník 
 

 

 

 

Příloha: 

- situační výkres 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
Mgr. (nar. ) 
bytem  
 
dále jen „vlastník“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy. 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastník dává touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jeho vlastnictví. Jedná se o pozemky 
parc.č. 8037/3, 8037/4 a 8036/1 v kat. území Město Žďár. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedených pozemků budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací  
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

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

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

6. Vlastník bere na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních předpisů města, 
povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále 
prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 28.8.2017. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníka:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil                       Mgr.                           
starosta města                                                         vlastník 

 

 

 

 

Příloha: 

- situační výkres 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
 (nar. ) 

bytem  
 
Ing. (nar. ) 
bytem  
 
dále jen „vlastníci“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy. 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastníci dávají touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jejich vlastnictví. Jedná se o pozemky 
parc.č. 8033/2 a 8036/5 v kat. území Město Žďár. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedených pozemků budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací  
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

JANTUP
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2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města vlastníci výslovně prohlašují, že jsou 
s touto skutečností obeznámeni a souhlasí se zpracováním svých údajů městem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

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

6. Vlastníci berou na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních 
předpisů města, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (3) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 28.8.2017. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníky:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil          
               starosta města                                                                vlastník 
 

 

       ___________________________ 

        Ing.  
         vlastník 
 

Příloha: 
- situační výkres 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
nar. ) 

bytem 
 
dále jen „vlastník“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy. 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastník dává touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jeho vlastnictví. Jedná se o pozemek 
parc.č. 8036/6 v kat. území Město Žďár. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedených pozemků budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací  
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
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3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

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

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

6. Vlastník bere na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních předpisů města, 
povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále 
prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 28.8.2017. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníka:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil                                                  
starosta města                                                         vlastník 

 

 

 

 

Příloha: 

- situační výkres 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
 (nar. ) 

bytem 
 

(nar. ) 
bytem 
 
dále jen „vlastníci“ pozemku na straně jedné 
 

a  
 

Město Žďár nad Sázavou (IČ: 00295841) 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupená starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 
 

II.  
 
 
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
 
 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, jejíž mapový podklad tvoří součást této smlouvy. 
  
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
Výše uvedený vlastníci dávají touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu uvedenou 
v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jejich vlastnictví. Jedná se o pozemky 
parc.č. 8066/2 a 8066/4 v kat. území Město Žďár. 
 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemek bude po provedení stavby uveden do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedených pozemků budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací  
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 
k této smlouvě. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 20



2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města vlastníci výslovně prohlašují, že jsou 
s touto skutečností obeznámeni a souhlasí se zpracováním svých údajů městem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

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

6. Vlastníci berou na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních 
předpisů města, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (3) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 28.8.2017. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne …………    
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníky:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil     
               starosta města                                                                vlastník 
 

 

       ___________________________ 

         
         vlastník 
 

Příloha: 
- situační výkres 



k) - Hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) dne 17. 5 2017 schválila vyřazení 
nepotřebného majetku, jehož pořizovací cena nepřesahuje 5.000 Kč/ks a následně HIK 
předložila RM návrhy na vyřazení majetku s pořizovací cenou > 5.000 Kč/ks. RM dne 
12.6.2017 usn. č. 1097/2017/OP mimo jiné schválila vyřazení nepotřebného majetku. 
Nepotřebný majetek byl nabídnut příspěvkovým organizacím města a následně byly 
osloveny neziskové organizace s nabídkou na bezúplatný převod nepotřebného majetku.  

 
Radě města jsou předkládány Smlouvy o bezúplatném převodu, a to mezi: 
 
1. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, DIČ CZ 
00295841, jako převodcem na straně jedné 
a 
Kultura Žďár, příspěvková organizace se sídlem Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ 72053682, DIČ CZ72053682, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění 
 
2. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 002 95 841, DIČ CZ 
00295841, jako převodcem na straně jedné 
a 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací se sídlem Okružní 
763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 43379168, jako nabyvatelem na straně druhé, 
v předloženém znění 
 
3. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, DIČ CZ 
00295841, jako převodcem na straně jedné 
a 
Orel jednota Žďár nad Sázavou, pobočný spolek, se sídlem Libická 2295/1, Žďár nad 
Sázavou 3, IČ 48897540, DIČ CZ48897540, jako nabyvatelem na straně druhé, 
v předloženém znění 
  
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje Smlouvy o bezúplatném převodu 
uzavřené mezi: 
 
1. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, DIČ CZ 
00295841, jako převodcem na straně jedné a 
Kultura Žďár, příspěvková organizace se sídlem Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ 72053682, DIČ CZ72053682, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém 
znění.  
 
2. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 002 95 841, DIČ CZ 
00295841, jako převodcem na straně jedné a 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací se sídlem Okružní 
763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 43379168, jako nabyvatelem na straně druhé, 
v předloženém znění.  
 
3. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, DIČ CZ 
00295841, jako převodcem na straně jedné a 
Orel jednota Žďár nad Sázavou, pobočný spolek, se sídlem Libická 2295/1, Žďár nad 
Sázavou 3, IČ 48897540, DIČ CZ48897540, jako nabyvatelem na straně druhé, 
v předloženém znění.  

(příloha  č. 21 - 23) 
 



Smlouva o bezúplatném převodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     
a 
 
Kultura Žďár, příspěvková organizace se sídlem Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ 72053682, DIČ: CZ72053682, zastoupenou ředitelkou Ing. Marcelou Lorencovou, jako 
nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I. 

Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí uvedených v příloze, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
 

Článek II. 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli movité věci dle článku I. a nabyvatel tyto movité 
věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

Článek III. 

Nabyvatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 
 

Článek IV. 

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. 1162/2017/OP ze dne 28.08.2017. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Převodce 
i nabyvatel obdrží po jednom vyhotovení. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání bude 
sepsán protokol. 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                               Ing. Marcela Lorencová 
    starosta města                              ředitelka p.o. 
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Příloha – soupis nepotřebného movitého majetku 
 
 

Inventární 
číslo Popis 

Datum 
nabytí 

Počet 
ks Pořiz. cena 

10083/9999 Stul deska 100 8.11.1995 1 4 083,34 Kč 

11018/9999 stul/deska 11.11.1996 1 2 683,90 Kč 

11186/9999 kontejner 12.12.1996 1 4 992,24 Kč 

11787/9999 pracovni stul 4.7.1997 1 2 366,80 Kč 

15000/8888 skříň rohová.dv.plné 3.5.2000 1 2 989,00 Kč 

15027/8888 stůl jednací malý 3.5.2000 1 915,00 Kč 

500516/8888 stůl 3x noha 1.12.1994 1 1 771,00 Kč 

501777/9999 kontejner 4zas. 10.5.1999 1 5 819,40 Kč 

Celkem: 8 25 620,68 Kč 
 
 



Smlouva o bezúplatném převodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     
a 
 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací se sídlem Okružní 
763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 43379168, zastoupenou ředitelem Mgr. Václavem 
Šerákem, jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I. 

Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, která je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 3109/1697 – skříň šatní dvoudvéřová. 
 

Článek II. 

Převodce bezúplatně převádí nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

Článek III. 

Nabyvatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 
 

Článek IV. 

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. 1162/2017/OP ze dne 28.08.2017. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Převodce 
i nabyvatel obdrží po jednom vyhotovení.  
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání bude 
sepsán protokol. 
 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                               Mgr. Václav Šerák 
    starosta města                              ředitel p.o. 
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Smlouva o bezúplatném převodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     
a 
 
Orel jednota Žďár nad Sázavou, pobočný spolek, se sídlem Libická 2295/1, Žďár nad 
Sázavou 3, IČ 48897540, DIČ CZ48897540, zastoupeným starostou jednoty Ing. Radkem 
Nedělkou, jako nabyvatelem na straně druhé 
 
 
     

Článek I. 

Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí uvedených v příloze, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
 

Článek II. 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli movité věci dle článku I. a nabyvatel tyto movité 
věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby spolku. 
 

Článek III. 

Nabyvatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 
 

Článek IV. 

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. 1162/2017/OP ze dne 28.08.2017. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Převodce 
i nabyvatel obdrží po jednom vyhotovení.  
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání bude 
sepsán protokol. 
 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
     Mgr. Zdeněk Navrátil                   Ing. Radek Nedělka 
         starosta města                        starosta jednoty 
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Příloha – soupis nepotřebného movitého majetku 
 
 
 
Inventární 
číslo 

Popis 
Datum 
nabytí 

Počet 
ks 

Pořiz. cena 

10048/9999 Stolek pod pocitac 8.11.1995 1 3 911,32 Kč 

3993/1052 kontejner mahagon 1.1.1993 1 4 940,00 Kč 

 4167/1166 polička závěsná dub 1.1.1993 1 300,00 Kč 

4333/1272 konferenční stolek 1.1.1993 1 550,00 Kč 

500967/9999 Skrin zal.niz.uzka 8.11.1995 1 5 476,09 Kč 

500968/9999 Skrin zal.niz.uzka 8.11.1995 1 5 339,94 Kč 

905/8888 skříňka  PRINCIP 1.3.2005 1 312,00 Kč 

9245/8888 stůl + 1/4kruh.spoj 1.12.1994 1 1 269,00 Kč 

4546/2008 
kanc. stůl - spoj. 
deska 1.8.1994 1 1 500,00 Kč 

Celkem 9 23 598,35 Kč 
 




