
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 79 

 DNE:  18. 12. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO:  1347/2017/OP 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání 

 

ANOTACE: 
 
Dle přiložené tabulky 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 
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Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a 
interního. auditu 

Městská policie 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: majetkoprávní odbor 

 

Předkládá: majetkoprávní odbor 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č.j. 1347/2017/OP dne 18.12.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Smlouvy o 

zemědělském pachtu  
- uzavření dodatků 
č.1, 2 na změny a 
doplnění smluv 
- schválení 

ZD Nové Město n. Mor. 
Staviště zem.obch.dr., 
Veselíčko 
O. Beran, Světnov 
Agro-Měřín a.s., Měřín 
 

k.ú. Veselíčko u ZR 
k.ú. Město ZR 
k.ú. Zámek ZR 
k.ú. Stržanov 
k.ú. Světnov 
 

viz přílohy Snížení výměry některých zemědělských 
pozemků k užívání z důvodu náletových 
porostů, mezí, cest, dále změny a doplnění 
smluv 

b) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

F. L., Radostín n.Osl., 
L. S., 
Ostrov n.Osl. 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
PZ Jamská 

9038 – ost.pl.-  16 m2 
za 
část 9035 – orná p. 
cca - 454 m2 

Majetkoprávní vypořádání části chodníku 
v rámci zřízení autobusových zastávek v ul. 
Jamská a doplnění varovného signálního 
pásu u stávajícího přechodu pro chodce 
v PZ Jamská za část pozemku pro rozšíření 
firmy – vybudování výrobní haly 
 

c) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

O. P., Řečice k.ú. Město ZR 
ul. Špálova, ZR 7 
 
 
 

část 4669/1 – ost.pl. 
ve výměře cca 68 m2 
 

Dostavba přístavby bytové jednotky  
(1 místnosti ) po přestavbě objektu – bývalé 
výměníkové stanice u BD 
 

d) 
 

Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

SVJ Jiřího z Poděbrad, 
ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Jiřího z Poděbrad, 
ZR 1 

696 – ost.pl. – zeleň 
697 – ost.pl. – zeleň  
- cca 983 m2 

Údržba zatravněného pozemku u BD 
(na částech pozemků 554 m2 jsou rovněž 
stávající zahrádky, užívané na základě 
nájemních smluv) 
 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

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

6534 – zast.pl. – 19 m2 Stávající garáž Prefa v lok. U Zdaru  
 
 

f) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

P. H., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 
 

6366 – zast.pl. -19 m2 Stávající garáž Prefa v lok. Druhák 
 
 

g) 
 

Pronájem pozemku  
- Dohoda o ukončení 
NS 
- schválení 

Arcticamed, s.r.o., 
Hamry n.S. 

k.ú. Město ZR 
ul. Studentská, ZR 4 

3358 – ost.pl.,- 273 m2 Odstraněna oplocená venkovní skladovací 
stanice kapalného vzduchu u budovy 
polikliniky (v souvislosti s provozem 
kryokomory v suterénu budovy polikliniky) 
 



h) Věcné břemeno 
- schválení 

O. a D. K., ZR  k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
Klafar III – C1 

8065/6 Zřízení vjezdu k novostavbě RD 
 

i) Věcné břemeno 
- schválení 

Satt a.s., ZR  k.ú. Město ZR 
ul. Sázavská, ZR 3 
Klafar II – Klafar III 
 

8037/2, 8010/8, 8008/11, 
8008/12, 8010/9, 
7998/18, 8010/1 

Kabelový rozvod TV – stavba – Žďár n.S. – 
Klafar, ul. Sázavská, propojení kabelového 
rozvodu 
 

j) Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 
 

E.ON a.s., České 
Budějovice 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Rytecká, ZR 3 
Klafar II 

7990/1, 7992/3, 7992/47 Zemní kabel NN – stavba – Žďár n.S., 
Rytecká: rozšíření DS, 8 RD 
 

k) Věcné břemeno 
- schválení 

Cetin, a.s., Praha k.ú. Město ZR 
ul. Blažíčkova, ZR 7 
proluka mezi garážemi 
a RD ZR 7 
 

4155, 4159/1, 4159/2, 
4160/1, 4161, 4162, 
4163, 4669/1 

Podzemní komunikační  vedení veřejné 
komunikační sítě (optický kabel a rozvadeč) 

l) Věcné břemeno 
- schválení smlouvy 

Kaufland Česká 
republika v.o.s., Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Chelčického, ZR 6 
 
 

6416/34, 6399 
 

Vedení dešťové kanalizace 

 



a) - Rada města vyhlásila záměry č. Z- 202/2017/OP, č. Z- 203/2017/OP, č. Z- 
204/2017/OP, č. Z- 205/2017/OP, předmětem kterých byly změny ve smlouvách o 
zemědělském pachtu. Tyto změny spočívaly zejména ve stanovení povinností třetí 
osobě, které byla se souhlasem města Žďáru nad Sázavou zemědělská půda 
propachtována. K této skutečnosti došlo tím, že pozemky, které město Žďár nad Sázavou 
vlastní, netvoří ucelený celek a je téměř nemožné pozemky vydat k užívání bez toho, aby 
byly zaměřeny v lánech a určeny k samostatnému užívání, mnohdy není ani zabezpečen 
přístup k některým pozemkům. Z tohoto důvodu musí pachtýři mezi sebou spolupracovat 
a vytvořit ucelené celky, na kterých následně hospodaří. Je pak žádoucí, aby 
odpovědnost za dodržování povinností, ze smluv o zemědělském pachtu nesli skuteční 
uživatelé, a tím také případní porušovatelé ve smlouvě uvedených povinností a proti nim 
byly za tato pochybení uplatněny sankce. V  dodatku je řešena i situace, kdy dojde 
k uplatnění sankcí a ani přesto nedojde ze strany skutečného uživatele pozemků 
k nápravě. V tomto případě pak již musí zasáhnout pachtýř, který třetí osobě užívání 
propachtovaných pozemků vypoví. Pokud by toto neučinil, hrozila by výpověď pachtu 
pachtýři. V souvislosti s výše uvedeným, zejména pak k zabezpečení povinnosti pachtýře 
dbát na minimalizaci vzniku eroze a dalších degradací, nesnižovat úrodnost půdy, 
pravidelně střídat plodiny, v přiměřené míře hnojit organickými a minerálními hnojivy a 
zajišťovat ochranu proti přemnožení škůdců a plevelů podle zásad pečlivé agrotechniky a 
správné zemědělské praxe, je také navržena změna výpovědní doby. Pacht založený dle 
příslušných smluvních ujednání zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů a za 
podmínek uvedených ve smlouvě. Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v 
třicetišestiměsíční - nově v šedesátiměsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil ke 
konci pachtovního roku, tj. do 30. září. Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní 
době, popřípadě vypovědět pacht bez výpovědní doby lze pouze v případech, které 
stanoví tato smlouva. Kromě shora uvedených změn dodatek obsahuje další sjednocení 
u smluvních vztahů se společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 
Měřín, IČ 49434179. Tato společnost užívá pozemky města v souladu s několika tituly. 
Jedná se o smlouvu o zemědělském pachtu, která je uzavřena na dobu určitou. Této 
smlouvy se navržené změny nedotknou. Další Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 8. 
11. 2016 je uzavřena na dobu neurčitou a dotkly by se jí navržené změny tak, jak jsou 
uvedeny shora. Dále se jedná o Smlouvu o nájmu pozemků, která byla s městem Žďár 
nad Sázavou uzavřena dne 30. 12. 1995. Tyto pozemky jsou zařazeny do Smlouvy o 
zemědělském pachtu ze dne 8. 11. 2016, kde budou tvořit přílohu č. 2. A v poslední řadě 
město pronajímá zemědělské pozemky, které získalo výkupem od fyzických osob. Tyto 
fyzické osoby však se společností měly uzavřené smlouvy o nájmu, popřípadě smlouvy o 
zemědělském pachtu, do kterých na straně vlastníka (tedy pronajímatele nebo 
propachtovatele) vstoupilo město Žďár nad Sázavou. Souhrn pozemků tvoří přílohu č. 3 
ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 8. 11. 2016. O přílohu č. 2 a přílohu č. 3 se 
doplňuje čl. II. Úvodní ustanovení Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 8. 11. 2016, 
která je uzavřena na dobu neurčitou. Další změna je uvedena u smlouvy se společností 
Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, družstvo, se sídlem Petrovická 857, 
592 31 Nové Město na Moravě, IČ144924, a jedná se o změnu výměry u pozemku p.č. 
852/11 o celkové výměře 1 684 m2 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou. 
Obhospodařovaná je však pouze část této výměry a to 633 m2. Takto bude také 
změněna výměra v Příloze č. 1.  

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 4 

 
Návrh usnesení:  
1. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, 
uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Zemědělským družstvem Nové Město na 



Moravě, družstvo, se sídlem Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 144924, 
dne 8. 8. 2016, v předloženém znění. 
2. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, 
uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo se 
sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867, dne 4. 8. 2016, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2017, v předloženém znění. 
3. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, 
uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Otakarem Beranem, bytem Světnov 
34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 60572612, dne 14. 9. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 7. 4.  2017, v předloženém znění. 
4. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, 
uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem 
Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, dne 8. 11. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
1. 3. 2017, v předloženém  znění. 

(příloha č. 1, 2, 3, 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 1 

 ke Smlouvě o zemědělském pachtu 

Město Žďár nad Sázavou 

 sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

zastoupené: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 

 IČ: 00295841 

 DIČ: CZ00295841 

(dále jen „Propachtovatel“) na straně jedné 

 a  

Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě, družstvo 

sídlo: Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě 

zastoupené: ing. Kamilem Zajíčkem, předsedou představenstva  

 IČ: 144924 

zapsané: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, 
vložka    1066 

 (dále jen „Pachtýř“) na straně druhé 

Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 8.8.2016 Smlouvu o zemědělském pachtu (dále jen 
Smlouva).  

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to následovně: 

 Dochází ke změně pozemku, uvedeného v Příloze č. 1 -  výměra pozemku p.č. 
852/11 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 1 684 m2 se mění na výměru na 
výměru 633 m2 

 čl. VII. Práva a povinnosti Pachtýře, bod 3. ve znění: 

Pachtýř je oprávněn propachtovat Předmět zemědělského pachtu nebo jej předat k 
užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele.  
se doplňuje následovně: 
V případě souhlasu Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě tato osoba zodpovídá za plnění povinností, z této smlouvy 
vyplývajících. V případě, že ze strany třetí osoby dojde k porušení povinností 
pachtýře, z této smlouvy vyplývajících a třetí osoba ani po uplatnění smluvních pokut 
ze strany Propachtovatele nezjedná nápravu, je Propachtovatel oprávněn sdělit 
Pachtýři, že souhlas s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
odvolává. Doručením odvolání souhlasu s  propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě Propachtovateli se považuje za to, že předchozí písemný souhlas 
Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
nebyl dán. 

 čl. VIII. Zánik nájmu, bod 1 ve znění: 

1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v třiceti šesti měsíční výpovědní době tak, 
aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
se mění následovně: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesáti měsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci kalendářního roku, tj. do 31. prosince.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 8.8.2016 
nezměněna. 

Záměr na uzavření Dodatku č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o zemědělském pachtu byl 
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 21.11.2017 do 
6.12.2017. 

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na jednání konaném 
dne 18.12.2017 usnesením č. 1347/2017/OP. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne      V Novém Městě na Moravě    dne  

 

Za stranu Propachtovatele     Za stranu Pachtýře 

 

 

........................................................     …………………….………. 

Mgr. Zdeněk Navrátil      Ing. Kamil Zajíček 

starosta města Žďáru nad Sázavou    předseda představenstva 



Příloha č. 1 
doba neurčitá

číslo druh výměra výměra doba číslo nová cena 
parcely pozemku  v m2 v ha LV cena/ha celkem

803/26 orná půda 861 0.0861 neurčitá 1 3 000.00 258.30
830/1 trvalý travní porost 2905 0.2905 neurčitá 1 3 000.00 871.50
830/4 trvalý travní porost 167 0.0167 neurčitá 1 3 000.00 50.10

část 852/11 orná půda 633 0.0633 neurčitá 1 3 000.00 189.90
1054/61 orná půda 2108 0.2108 neurčitá 1 3 000.00 632.40
1160/1 trvalý travní porost 600 0.06 neurčitá 1 3 000.00 180.00
1160/9 ostatní plocha 38 0.0038 neurčitá 1 3 000.00 11.40
1232/1 orná půda 3714 0.3714 neurčitá 1 3 000.00 1 114.20

1232/49 orná půda 820 0.082 neurčitá 1 3 000.00 246.00
11846 1.1846 3 553.80

Blok č. 16 Veselíčko u ZR

k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou



Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o zemědělském pachtu 

Město Žďár nad Sázavou 

 sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

zastoupené: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 

 IČ: 00295841 

 DIČ: CZ00295841 

(dále jen „Propachtovatel“) na straně jedné 

 a  

„Staviště“ zemědělské obchodní družstvo 

sídlo: Veselíčko 70, 591  01 Žďár nad Sázavou  

zastoupené: ing. Petrem Filipem, předsedou představenstva  

 IČ: 48530867 

zapsané: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka    
2472 

 (dále jen „Pachtýř“) na straně druhé 

Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 4.8.2016 Smlouvu o zemědělském pachtu, ke které 
byl dne 30.3.2017 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen Smlouva).  

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to následovně: 

 čl. VII. Práva a povinnosti Pachtýře, bod 3. ve znění: 

Pachtýř je oprávněn propachtovat Předmět zemědělského pachtu nebo jej předat k 
užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele.  
se doplňuje následovně: 
V případě souhlasu Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě tato osoba zodpovídá za plnění povinností, z této smlouvy 
vyplývajících. V případě, že ze strany třetí osoby dojde k porušení povinností 
pachtýře, z této smlouvy vyplývajících a třetí osoba ani po uplatnění smluvních pokut 
ze strany Propachtovatele nezjedná nápravu, je Propachtovatel oprávněn sdělit 
Pachtýři, že souhlas s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
odvolává. Doručením odvolání souhlasu s  propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě Propachtovateli se považuje za to, že předchozí písemný souhlas 
Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
nebyl dán. 
 

 čl. VIII. Zánik nájmu, bod 1 ve znění: 

1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu  v třiceti šesti měsíční výpovědní době tak, 
aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
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Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
se mění následovně: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesáti měsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 

V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 4.8.2016 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 30.3.2017 nezměněna. 

Záměr na uzavření Dodatku č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o zemědělském pachtu byl 
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 21.11.2017 do 
6.12.2017. 

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na jednání konaném 
dne 18.12.2017 usnesením č. 1347/2017/OP. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne              Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 

Za stranu Propachtovatele     Za stranu Pachtýře 

 

 

........................................................     …………………….………. 

Mgr. Zdeněk Navrátil      Ing. Petr Filip 

starosta města Žďáru nad Sázavou    předseda představenstva 



Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o zemědělském pachtu 

Město Žďár nad Sázavou 

 sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

zastoupené: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 

 IČ: 00295841 

 DIČ: CZ00295841 

(dále jen „Propachtovatel“) na straně jedné 

 a  

Otakar Beran 

bytem: Světnov 34, 591  01 Žďár nad Sázavou  

 IČ: 60572612 

 (dále jen „Pachtýř“) na straně druhé 

 

Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 14.9.2016 Smlouvu o zemědělském pachtu, ke které 
byl dne 7.4.2017 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen Smlouva).  

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to následovně: 

 čl. VII. Práva a povinnosti Pachtýře, bod 3. ve znění: 

Pachtýř je oprávněn propachtovat Předmět zemědělského pachtu nebo jej předat k 
užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele.  
se doplňuje následovně: 
V případě souhlasu Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě tato osoba zodpovídá za plnění povinností, z této smlouvy 
vyplývajících. V případě, že ze strany třetí osoby dojde k porušení povinností 
pachtýře, z této smlouvy vyplývajících a třetí osoba ani po uplatnění smluvních pokut 
ze strany Propachtovatele nezjedná nápravu, je Propachtovatel oprávněn sdělit 
Pachtýři, že souhlas s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
odvolává. Doručením odvolání souhlasu s  propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě Propachtovateli se považuje za to, že předchozí písemný souhlas 
Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
nebyl dán. 
 

 čl. VIII. Zánik nájmu, bod 1 ve znění: 

1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu  v třiceti šesti měsíční výpovědní době tak, 
aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
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se mění následovně: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesáti měsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci kalendářního roku, tj. do 31. prosince.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 

 

V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 14.9.2016 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 7.4.2017 nezměněna. 

Záměr na uzavření Dodatku č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o zemědělském pachtu byl 
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 21.11.2017 do 
6.12.2017. 

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na jednání konaném 
dne 18.12.2017 usnesením č. 1347/2017/OP. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne        Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 

Za stranu Propachtovatele      Za stranu Pachtýře 

 

 

 

........................................................      …………………………. 

Mgr. Zdeněk Navrátil       Otakar Beran 

starosta města Žďáru nad Sázavou 



Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o zemědělském pachtu 

Město Žďár nad Sázavou 

 sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

zastoupené: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 

 IČ: 00295841 

 DIČ: CZ00295841 

(dále jen „Propachtovatel“) na straně jedné 

 a  

AGRO – Měřín, a.s. 

sídlo: Zarybník 516, 594 42 Měřín  

zastoupené: ing. Gabrielem Večeřou, předsedou představenstva  

 IČ: 49434179 

zapsané: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka    
1085 

 (dále jen „Pachtýř“) na straně druhé 

 

Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 8.11.2016 Smlouvu o zemědělském pachtu, ke které 
byl dne 1.3.2017 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen Smlouva).  

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to následovně: 

 čl. II. Úvodní ustanovení ve znění: 

Propachtovatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků v obci Žďár nad Sázavou a 
v katastrálním území Zámek Žďár a Město Žďár, uvedených v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Pozemek“). 
se doplňuje  následovně: 
Propachtovatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků v obci Žďár nad Sázavou a 
v katastrálním území Zámek Žďár a Město Žďár, uvedených v příloze č. 1, č. 2 a č. 3, 
která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Pozemek“). 
 

 čl. VII. Práva a povinnosti Pachtýře, bod 3. ve znění: 

Pachtýř je oprávněn propachtovat Předmět zemědělského pachtu nebo jej předat k 
užívání třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele.  
se doplňuje následovně: 
V případě souhlasu Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského 
pachtu třetí osobě tato osoba zodpovídá za plnění povinností, z této smlouvy 
vyplývajících. V případě, že ze strany třetí osoby dojde k porušení povinností 
pachtýře, z této smlouvy vyplývajících a třetí osoba ani po uplatnění smluvních pokut 
ze strany Propachtovatele nezjedná nápravu, je Propachtovatel oprávněn sdělit 
Pachtýři, že souhlas s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
odvolává. Doručením odvolání souhlasu s  propachtováním Předmětu zemědělského 
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pachtu třetí osobě Propachtovateli se považuje za to, že předchozí písemný souhlas 
Propachtovatele s propachtováním Předmětu zemědělského pachtu třetí osobě 
nebyl dán. 
 

 čl. VIII. Zánik nájmu, bod 1 ve znění: 

1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v třiceti šesti měsíční výpovědní době tak, 
aby pacht skončil ke konci pachtovního roku, tj. do 30. září.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
se mění následovně: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesáti měsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci kalendářního roku, tj. do 31. prosince.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 

 

V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 8.11.2016 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 1.3.2017 nezměněna. 

Záměr na uzavření Dodatku č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o zemědělském pachtu byl 
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 21.11.2017 do 
6.12.2017. 

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na jednání konaném 
dne 18.12.2017 usnesením č. 1347/2017/OP. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne     V Měříně dne  

 

Za stranu Propachtovatele     Za stranu Pachtýře 

 

........................................................     …………………….………. 

Mgr. Zdeněk Navrátil      Ing. Gabriel Večeřa 

starosta města Žďáru nad Sázavou    předseda představenstva 



Příloha č. 1
Smlouva o zem.pachtu - Agro-Měřín a.s.
doba neurčitá

číslo druh výměra výměra doba číslo cena cena 
parcely pozemku  v m2  v ha LV Podíl za ha celkem

7292 orná půda 46 0.0046 neurčitá 1 5 200.00 23.92
7294/2 orná půda 1152 0.1152 neurčitá 1 5 200.00 599.04

1198 0.1198 622.96 622.96

číslo druh výměra výměra doba číslo cena cena 
parcely pozemku  v m2  v ha LV Podíl za ha celkem

8102 orná půda 309 0.0309 neurčitá 1 5 200.00 160.68
8103 orná půda 320 0.032 neurčitá 1 5 200.00 166.4

629 0.0629 327.08 327.08

číslo druh výměra výměra doba číslo cena cena 
parcely pozemku  v m2  v ha LV Podíl za ha celkem

643 orná půda 3512 0.3512 neurčitá 1 5 200.00 1 826.24
644/2 orná půda 1733 0.1733 neurčitá 1 5 200.00 901.16
644/3 orná půda 3274 0.3274 neurčitá 1 5 200.00 1 702.48
644/5 orná půda 1884 0.1884 neurčitá 1 5 200.00 979.68
644/6 orná půda 1805 0.1805 neurčitá 1 5 200.00 938.60

12208 1.2208 6 348.16 6 348.16

číslo druh výměra výměra doba číslo cena cena 
parcely pozemku  v m2  v ha LV Podíl za ha celkem

815/4 orná půda 2986 0.2986 neurčitá 1 5 200.00 1 552.72
část 818/4 orná půda 5000 0.5 neurčitá 1 5 200.00 2 600.00

7986 0.7986 4 152.72 4 152.72

Cena celkem: 11 450.92

k. ú. Město Žďár

Blok č. 11 -  u čerpací stanice PH

k. ú. Zámek Žďár

k. ú. Zámek Žďár

Blok č. 12 - Za Pilskou nádrží

Blok č. 2 - U Malého lesa

k. ú. Město Žďár

Blok č. 5 - Vysočany



Příloha č. 2

p. č. výměra výměra doba číslo podíl cena v Kč cena v Kč
v m2 v ha LV za ha celkem

5055/1 2793 0.2793 neurčitá 1 5 200.00 1 452.36
7289 ost. pl. 226 0.0226 neurčitá 1 5 200.00 117.52
7290 889 0.0889 neurčitá 1 5 200.00 462.28
7295 9569 0.9569 neurčitá 1 5 200.00 4 975.88

7365/1 4744 0.4744 neurčitá 1 5 200.00 2 466.88
7365/2 2613 0.2613 neurčitá 1 5 200.00 1 358.76

7670 485 0.0485 neurčitá 1 5 200.00 252.20
7672/1 11803 1.1803 neurčitá 1 5 200.00 6 137.56
7688/1 8504 0.8504 neurčitá 1 5 200.00 4 422.08

7725 23 0.0023 neurčitá 1 5 200.00 11.96
7727 13 0.0013 neurčitá 1 5 200.00 6.76
7733 546 0.0546 neurčitá 1 5 200.00 283.92
7734 283 0.0283 neurčitá 1 5 200.00 147.16
7737 ost. pl. 77 0.0077 neurčitá 1 5 200.00 40.04
7738 6 0.0006 neurčitá 1 5 200.00 3.12
7740 ost. pl. 736 0.0736 neurčitá 1 5 200.00 382.72
7769 72 0.0072 neurčitá 1 5 200.00 37.44
7770 ost. pl. 343 0.0343 neurčitá 1 5 200.00 178.36
7904 16 0.0016 neurčitá 1 5 200.00 8.32
7941 312 0.0312 neurčitá 1 5 200.00 162.24
7952 404 0.0404 neurčitá 1 5 200.00 210.08
7957 132 0.0132 neurčitá 1 5 200.00 68.64
7958 740 0.074 neurčitá 1 5 200.00 384.80
8046 115 0.0115 neurčitá 1 5 200.00 59.80
8049 4246 0.4246 neurčitá 1 5 200.00 2 207.92
8050 306 0.0306 neurčitá 1 5 200.00 159.12

8053/1 5886 0.5886 neurčitá 1 5 200.00 3 060.72
8054 312 0.0312 neurčitá 1 5 200.00 162.24
8055 3854 0.3854 neurčitá 1 5 200.00 2 004.08

8059/1 2659 0.2659 neurčitá 1 5 200.00 1 382.68
8060 526 0.0526 neurčitá 1 5 200.00 273.52
8117 326 0.0326 neurčitá 1 5 200.00 169.52

8121/1 6149 0.6149 neurčitá 1 5 200.00 3 197.48
8131 2752 0.2752 neurčitá 1 5 200.00 1 431.04

  8145/1 561 0.0561 neurčitá 1 5 200.00 291.72
8257 604 0.0604 neurčitá 1 5 200.00 314.08
8258 ost. pl. 12 0.0012 neurčitá 1 5 200.00 6.24
8261 22 0.0022 neurčitá 1 5 200.00 11.44
8283 554 0.0554 neurčitá 1 5 200.00 288.08
8301 ost. pl. 290 0.029 neurčitá 1 5 200.00 150.80
8306 ost. pl. 456 0.0456 neurčitá 1 5 200.00 237.12
8310 ost. pl. 615 0.0615 neurčitá 1 5 200.00 319.80
8353 292 0.0292 neurčitá 6002 1/2 5 200.00 75.92
8364 157 0.0157 neurčitá 1 5 200.00 81.64
8366 243 0.0243 neurčitá 1 5 200.00 126.36
8368 358 0.0358 neurčitá 1 5 200.00 186.16
8370 4748 0.4748 neurčitá 1 5 200.00 2 468.96
8461 3184 0.3184 neurčitá 1 5 200.00 1 655.68
8465 ost. pl. 1029 0.1029 neurčitá 1 5 200.00 535.08

8498/2 ost. pl. 3590 0.359 neurčitá 1 5 200.00 1 866.80
č.  8500/2 ost. pl. 5717 0.5717 neurčitá 1 5 200.00 2 972.84

8797 ost. pl. 31 0.0031 neurčitá 1 5 200.00 16.12
8908 138 0.0138 neurčitá 1 5 200.00 71.76
8909 298 0.0298 neurčitá 1 5 200.00 154.96

k. ú. Město Žďár

Nájemní smlouva AGRO -Měřín a.s. - původní



9063/1 92516 9.2516 neurčitá 1 5 200.00 48 108.32
9612 574 0.0574 neurčitá 1 5 200.00 298.48
9615 1474 0.1474 neurčitá 1 5 200.00 766.48
9918 800 0.08 neurčitá 1 5 200.00 416.00
9919 ost. pl. 1127 0.1127 neurčitá 1 5 200.00 586.04
9926 544 0.0544 neurčitá 1 5 200.00 282.88

10029 ost. pl. 919 0.0919 neurčitá 1 5 200.00 477.88
celkem: 193313 19.3313 100 446.84

p. č. výměra výměra doba 1 cena v Kč cena v Kč
v m2 v ha za ha celkem

583/1 19505 1.9505 neurčitá 1 5 200.00 10 142.60
623/1 3414 0.3414 neurčitá 1 5 200.00 1 775.28
623/2 3644 0.3644 neurčitá 1 5 200.00 1 894.88
623/3 5938 0.5938 neurčitá 1 5 200.00 3 087.76
623/5 867 0.0867 neurčitá 59 15/64 5 200.00 105.67
623/9 3813 0.3813 neurčitá 1 5 200.00 1 982.76

623/12 2101 0.2101 neurčitá 817 1/2 5 200.00 546.26
630/1 996 0.0996 neurčitá 59 15/64 5 200.00 121.39
632/7 412 0.0412 neurčitá 59 15/64 5 200.00 50.21

633 704 0.0704 neurčitá 1 5 200.00 366.08
636/2 3712 0.3712 neurčitá 1 5 200.00 1 930.24
637/3 3490 0.349 neurčitá 1 5 200.00 1 814.80

746/12 1648 0.1648 neurčitá 1 5 200.00 856.96
746/14 689 0.0689 neurčitá 1 5 200.00 358.28
746/23 554 0.0554 neurčitá 1 5 200.00 288.08
770/5 28339 2.8339 neurčitá 1 5 200.00 14 736.28
773/2 32 0.0032 neurčitá 1 5 200.00 16.64
773/3 924 0.0924 neurčitá 1 5 200.00 480.48
774/1 12928 1.2928 neurčitá 1 5 200.00 6 722.56

774/11 8886 0.8886 neurčitá 1 5 200.00 4 620.72
774/14 50982 5.0982 neurčitá 1 5 200.00 26 510.64
774/21 23527 2.3527 neurčitá 1 5 200.00 12 234.04
774/24 274 0.0274 neurčitá 1 5 200.00 142.48
774/29 1264 0.1264 neurčitá 51 1/12 5 200.00 328.64
774/31 9756 0.9756 neurčitá 1 5 200.00 5 073.12
774/32 11364 1.1364 neurčitá 1 5 200.00 5 909.28
774/37 516 0.0516 neurčitá 1 5 200.00 268.32
774/38 1803 0.1803 neurčitá 1 5 200.00 937.56
774/39 3805 0.3805 neurčitá 1 5 200.00 1 978.60
774/40 3848 0.3848 neurčitá 1 5 200.00 2 000.96
774/42 517 0.0517 neurčitá 1 5 200.00 268.84
774/43 5730 0.573 neurčitá 1 5 200.00 2 979.60
774/44 6494 0.6494 neurčitá 1 5 200.00 3 376.88
774/52 5207 0.5207 neurčitá 1 5 200.00 2 707.64

816 1041 0.1041 neurčitá 1 5 200.00 541.32
817 984 0.0984 neurčitá 1 5 200.00 511.68

818/12 5504 0.5504 neurčitá 1 5 200.00 2 862.08
1178 164 0.0164 neurčitá 1 5 200.00 85.28

celkem: 235376 23.5376 120 614.89

p. č. výměra výměra doba cena v Kč cena v Kč
v m2 v ha za ha celkem

458/1 4140 0.414 neurčitá 1 5 200.00 2 152.80
458/2 126 0.0126 neurčitá 1 5 200.00 65.52
458/3 1597 0.1597 neurčitá 1 5 200.00 830.44
458/4 625 0.0625 neurčitá 1 5 200.00 325.00

458/11 1069 0.1069 neurčitá 1 5 200.00 555.88
celkem: 7557 0.7557 3 929.64

k. ú. Zámek Žďár

k. ú. Stržanov



Příloha č. 3

p. č. lokalita výměra výměra doba číslo podíl Kč/ha Kč celkem
v m2 v ha LV

9062 Jamská 7035 0.7035 neurčitá 5 200 3 658.20
8975 Mělkovice 285 0.0285 neurčitá 3177 1/2 5 200 74.10
8980 Mělkovice 566 0.0566 neurčitá 3177 1/2 5 200 147.16
8996 Mělkovice 813 0.0813 neurčitá 3177 1/2 5 200 211.38

4 090.84

p. č. výměra výměra doba číslo podíl Kč/ha Kč celkem
v m2 v ha LV

637/1 Santiniho 10491 1.0491 neurčitá 5 200 5 455.32
623/4 Santiniho 2928 0.2928 neurčitá 5 200 1 522.56

623/10 Santiniho 3666 0.3666 neurčitá 5 200 1 906.32
637/4 Santiniho 3423 0.3423 neurčitá 5 200 1 779.96

10 664.16

Vykoupené zem.poz. v r. 2017

k. ú. Město Žďár

k. ú. Zámek Žďár



b) - V rámci zřízení nových autobusových zastávek a doplnění varovného signálního pásu u 
stávajícího přechodu v lokalitě průmyslové zóny v ul. Jamská, ZR 1, je třeba 
majetkoprávně vypořádat i část stávajícího pozemku chodníku p. č. 9038 – orná půda ve 
výměře 16 m2 v k. ú. Město Žďár, který je v podílovém spoluvlastnictví (id. ½) p. L. S.,  
Ostrov nad Oslavou a p. F. L,, Radostín nad Oslavou. Jmenovaní byli osloveni městem o 
vypořádání - odprodej pozemku. Ve svém sdělení doručeném MěÚ ZR dne 8. 11. 2017 
oba uvádějí, že by souhlasili s odkupem předmětného pozemku. V souvislosti s tímto 
zároveň žádají, zda by město nepřehodnotilo své rozhodnutí o prodeji pozemku p. č. 
9035 – orná půda ve výměře 1 113 m2, o který žádali v r. 2015 a tento nebyl doporučen. 
Jmenovaní jsou vlastníky sousedního pozemku p. č. 9036 a v rámci rozšíření svých 
podnikatelských aktivit mají o tento pozemek města stále zájem. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR ze dne 14. 11. 2017: 
Viz odbor komunálních služeb. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR ze dne 14. 11. 2017: 
Na zvážení směna pozemku stejné velikosti v návaznosti na pozemek v majetku 
vlastníků p. č. 9036 k. ú. Město Žďár. 
 
- Na základě shora uvedeného vyjádření odborů bylo odborem majetkoprávním znovu se 
žadateli jednáno a tito byli informováni o návrhu směny pozemků s městem v případě 
stejné výměry. Zároveň byli uvedení žadatelé opětovně požádáni o odprodej části 
stávajícího pozemku chodníku p. č. 9038 – orná půda ve výměře 16 m2 v k. ú. Město 
Žďár do vlastnictví města. 
 
- Dne 27. 11. 2017 byl p. L. a p. S. doručen návrh na směnu pozemků p. č. 9038 ve 
výměře 16 m2 (části chodníku) v k. ú. Město Žďár do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou – za část p. č. 9035 ve výměře cca 454 m2 v k. ú. Město Žďár v rámci rozšíření 
podnikatelských aktivit stávající firmy – vybudování výrobní haly s tím, že rozdíl ve 
výměře směny 438 m2 bude shora jmenovanými městu doplacen za cenu obvyklou – 
více viz příloha č. 5.  
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR ze dne 13. 12. 2017: 
Viz vyjádření ze dne 14.11.2017 s doplněním: Upozorňuji, že záměr nesplňuje 
koeficient zastavěnosti předepsaný územním plánem. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR ze dne 13. 12. 2017: 
Viz vyjádření ze dne 14.11.2017 s doplněním: zastávka autobusů Jamská 
 
- Vzhledem ke shora uvedenému je RM předkládána předmětná žádost k rozhodnutí. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu 
pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. L. S., Ostrov nad 
Oslavou (podíl id. ½) a p. F. L., Radostín nad Oslavou (podíl id. ½), a to p. č. 9038 – orná 
půda ve výměře 16 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. 3898, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemku části stávajícího chodníku v rámci zřízení nových autobusových 
zastávek a doplnění varovného signálního pásu u stávajícího přechodu v lokalitě 
průmyslové zóny v ul. Jamská, ZR 1 – za část pozemku p.č. 9035 ve výměře cca 454 m2 
(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár 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 – 
za účelem rozšíření podnikatelských aktivit stávající firmy. 

 (příloha č. 5) 
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JANTUP
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c) - Pan 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, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 68 m2 - za účelem vybudování 
přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé 
výměníkové stanice na byt. jednotku). Dne 4. 10. 2017 proběhlo místní šetření za účasti 
p. starosty a dalších zástupců města.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR a TSBM souhlasí s odprodejem 
pozemku bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje 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. Město Žďár, a to části p. č. 4669/1 – 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 68 m2 (dle mapového podkladu) - za účelem 
vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba 
bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku) s tím, že přesná výměra prodávaného 
pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. 

(příloha č. 6) 
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d) - Společenství vlastníků bytů Jiřího z Poděbrad č.p. 622 a 702 se sídlem Jiřího 
z Poděbrad 622/6, Žďár nad Sázavou 1, požádalo o výpůjčku pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 696 - ostatní plocha, zeleň a části p. č. 697 – 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár v celkové výměře cca 983 m2 – za účelem využití 
jako zatravněné zahrady u bytového domu č.p. 622 a 702 na p. č. 695 v k. ú. Město Žďár 
v ul. Jiřího z Poděbrad 6 a 4, ZR 1. Z celkové výměry obou pozemků přilehlých u shora 
uvedeného BD činí dalších cca 554 m2 plochy užitkové zahrádky, které jsou jednotlivými 
nájemci užívány na základě dříve uzavřených nájemních smluv s městem.  
  
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s výpůjčkou 
pozemků bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku 
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, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 696 - 
ostatní plocha, zeleň a části p. č. 697 – ostatní plocha, zeleň v celkové výměře cca 983 
m2 (dle mapového podkladu) – za účelem využití jako zatravněné zahrady, včetně s tím 
spojené údržby pozemků na vlastní náklady, u bytového domu č.p. 622 a 702 na p. č. 
695 v k. ú. Město Žďár v ul. Jiřího z Poděbrad 6 a 4, ZR 1.  

(příloha č. 7) 
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e) - Pan R. M., trvale bytem požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to p. č. 6534 – 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 kupní smlouvy ze dne 25. 9. 2017, právní účinky 
zápisu do KN dne 25. 9. 2017. Dříve byl předmětný pozemek užíván na základě 
uzavřené smlouvy o dočasném užívání pozemku s býv. čsl. státem - MěstNV Žďár nad 
Sázavou ze dne 19. 4. 1978 a paní M. F., trvale bytem ZR 4. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
pozemku bez připomínek.  

 
- Rada města dne 6. 11. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6534 – 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 7. 11. do 7. 12. 2017. 

  
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. R. M., trvale bytem ZR 3, a to p. č. 6534 – 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. 8) 
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f) - Pan P. H., trvale bytem ZR 1, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 6366 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti se 
změnou vlastníka garáže na základě darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti užívacího práva ze dne 14. 6. 2017, právní účinky zápisu do KN 
dne 15. 6. 2017. Dříve byl předmětný pozemek užíván na základě uzavřené smlouvy o 
dočasném užívání pozemku s městem Žďár nad Sázavou ze dne 7. 4. 2009 a rodiči 
žadatele - manžely L. a M. H., trvale bytem ZR 1. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
pozemku bez připomínek. 

 
- Rada města dne 6. 11. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6366 – zastavěná plocha ve 
výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 7. 11. do 7. 12. 2017. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. P. H., trvale bytem ZR 1, a to p. č. 6366 – zastavěná 
plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – 
pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku 
jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně. 

 (příloha č. 9) 
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g) - Rada města dne 2. 5. 2011 po projednání schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou se společností ARCTICAMED s.r.o. se sídlem 
Hamry nad Sázavou 477, zastoupenou MUDr. Pavlem Vávrou, a to části p. č. 3358 – ost. 
plocha, ost. komunikace ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – 
za účelem zřízení oplocené venkovní skladovací stanice kapalného vzduchu – Poliklinika 
Žďár n. Sáz. v souvislosti s provozem kryokomory v suterénu budovy polikliniky ul. 
Studentská, ZR 4. 
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a 
výše nájemného 80,-- Kč/m2/rok. 
 
- Dne 3. 5. 2011 byla předmětná nájemní smlouva s uvedenou společností uzavřena.  
 
- Nyní společnost ARCTICAMED, s.r.o. se sídlem Hamry nad Sázavou č.p. 477, 
požádala o ukončení nájmu dohodou k 31. 12. 2017. 
 
- Šetřením majetkoprávního odboru MěÚ ZR na místě samém bylo zjištěno, že oplocená 
stavba venkovní skladovací stanice kapalného vzduchu byla z pozemku odstraněna a 
pozemek je vyklizen. Vzhledem k uvedenému je RM předkládáno ke schválení uzavření 
Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 3. 5. 2011, a to ke dni 31. 12. 2017.   
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení 
nájemní smlouvy ze dne 3. 5. 2011 na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a společností 
ARCTICAMED s.r.o. se sídlem Hamry nad Sázavou 477, zastoupenou MUDr. Pavlem 
Vávrou – jako nájemcem, a to části p. č. 3358 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 
9 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zřízení oplocené venkovní 
skladovací stanice kapalného vzduchu – Poliklinika Žďár n. Sáz. v souvislosti s provozem 
kryokomory v suterénu budovy polikliniky ul. Studentská, ZR 4, z důvodu odstranění 
uvedeného zařízení z pronajatého pozemku města, v předloženém znění. 

 (příloha č. 10) 
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h) - Manželé O. a D. K., trvale bytem ZR 2, požádali o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 8065/6 
v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování zřízení sjezdu k novostavbě RD na p. č. 
8026/1 v lokalitě sídliště „Klafar“ ul. Hrnčířská, ZR 3. 
  
- 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 
manžely O. a D. K., oba trvale bytem ZR 2 – jako oprávněným – na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 8065/6 v k. ú. Město Žďár, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - 
za účelem zřízení sjezdu k novostavbě RD na p. č. 8026/1 v k.ú. Město Žďár v lokalitě 
sídliště „Klafar“ ul. Hrnčířská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k uvedenému sjezdu za 
účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 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. 8037/2, 8010/8, 8008/11, 8008/12, 8010/9, 7998/18 a 8010/1 - vše v k.ú. 
Město Žďár - za účelem vybudování propojení kabelového rozvodu TV v lokalitě sídliště 
„Klafar“, ul. Sázavská, ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Klafar, ul. Sázavská – 
propojení kabelového rozvodu“ včetně přístupu a příjezdu za účelem 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. Požadavek: protlaky pod komunikacemi. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemků.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti umístění propojení kabelového rozvodu TV, mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 
1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na částech p. č. 8037/2, 8010/8, 8008/11, 8008/12, 8010/9, 7998/18 a 
8010/1, 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 
v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění propojení kabelového rozvodu TV v lokalitě 
sídliště „Klafar“ ul. Sázavská, ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Sázavská – 
propojení kabelového rozvodu“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění propojení kabelového 
rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná 
sazba DPH. 

(příloha č. 12) 
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j) - 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 zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. 1030027591/001 na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a 
to na části p. č. 7992/27 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby 
„Žďár n. S., Rytecká: rozšíření DS, 8 RD“, spočívající v umístění zemního kabelového 
vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - 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 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 7. 9. 2015 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 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 – 
na části p. č. 7992/27, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár 
n. S., Rytecká: rozšíření DS, 8 RD“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení 
NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - 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 se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
- Dne 10. 9. 2015 byla uzavřena předmětná smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB. 
 
Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 4289-168/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro 
vymezení rozsahu VB, dle kterého zasahuje do částí pozemků p. č. 7990/1, 7992/3 a 
7992/47, nově vzniklých po majetkoprávním vypořádání vztahů pozemků se společností 
VÝSTAVBA KLAFAR, s.r.o. Žďár nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a 
provozování stavby „Žďár n. S., Rytecká: rozšíření DS, 8 RD“, spočívající v umístění 
zemního kabelového vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3.  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. NM-014330039540/010 na pozemcích ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 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 – dle GP č. 4289-168/2017 ze dne 14. 11. 2017 
pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 7990/1, 7992/3 a 7992/47, zapsaných v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za 
účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Rytecká: rozšíření DS, 8 RD“, 



spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - 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 se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 13) 
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k) - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) se sídlem Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015 
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 
233/15, PSČ 106 00, požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na částech p. č. 
4155, 4159/1, 4159/2, 4160/1, 4161, 4162, 4163 a 4669/1 v k.ú. Město Žďár v lokalitě 
sídliště „Vodojem“, ZR 7 - za účelem vybudování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě - stavba „11010-071932, RVDSL1727_M_J_ZDAR4698-
ZDAR1HR_OK“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě –  2ks ochranných HDPE trubek včetně 
optických kabelů v celkové délce 218 m, v šířce 0,25 m na každou stranu od osy 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a výměna stávajícího 
rozvaděče za nový typu 900D (v 1200 x š 940 x h 350 mm) na pozemku p. č. 4669/1. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na 
základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se 
sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha, zastoupená na 
základě plné moci ze dne 31. 5. 2017 – jako oprávněným - na částech p. č. 4155, 4159/1, 
4159/2, 4160/1, 4161, 4162, 4163 a 4669/1 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 v lokalitě sídliště 
„Vodojem“, ZR 7 - za účelem vybudování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě - stavba „11010-071932, RVDSL1727_M_J_ZDAR4698-
ZDAR1HR_OK“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě – 2 ks ochranných HDPE trubek včetně 
optických kabelů v celkové délce 218 m a výměna stávajícího rozvaděče za nový na 
pozemku p. č. 4669/1. včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a 
případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za 
jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.  

(příloha č. 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č.  14



l) - Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 
Praha 6 – Břevnov je vlastníkem následujících nemovitých věcí, nacházejících se v k.ú. 
Město domu Kaufland v ul. Chelčického, ZR 6. 
Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem následujících nemovitých věcí, nacházejících se 
v k. ú. Město Žďár: pozemek p. č. 6416/34 a p. č. 6399, na nichž se nachází část 
zásobovacího vedení - dešťové Žďár: pozemek p. č. 6416/27, p. č. 6416/32, p. č. 
6416/33 a p. č. 6416/35 v lokalitě obchodního kanalizace (včetně obslužných zařízení) 
v lokalitě u obchodního domu Kaufland v ul. Chelčického 2376/7, ZR 6. 
Společnost Kaufland Česká republika v.o.s proto požádala o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene existence vedení dešťové přípojky na pozemcích ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou dle předloženého GP č. 4296-164/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro 
vymezení rozsahu VB na částech p. č. 6416/34 a 6399 v k. ú. Město Žďár.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- Rada města dne 4. 12. 2017 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Kaufland Česká 
republika v.o.s. se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 – Břevnov – jako 
oprávněným, a to dle GP č. 4296-164/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro vymezení rozsahu 
VB na částech p. č. 6416/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6399 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 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 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za 
účelem umístění vedení přípojky dešťové kanalizace (včetně obslužných zařízení) 
v lokalitě u obchodního domu Kaufland v ul. Chelčického 2376/7, ZR 6 - včetně přístupu 
a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve 
prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení dešťové přípojky se zřizuje 
za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
- Po schválení shora uvedeného usnesení RM o uzavření předmětné smlouvy byl 
společností Kaufland Česká republika v.o.s. se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 
Praha 6 – Břevnov, městu zaslán návrh Smlouvy o zřízení VB, jejíž znění je předkládáno 
RM ke schválení. 
  
Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Kaufland Česká 
republika v.o.s. se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 – Břevnov – jako 
oprávněným, a to dle GP č. 4296-164/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro vymezení rozsahu 
VB na částech p. č. 6416/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6399 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 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 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za 
účelem umístění vedení přípojky dešťové kanalizace (včetně obslužných zařízení) 
v lokalitě u obchodního domu Kaufland v ul. Chelčického 2376/7, ZR 6 - včetně přístupu 
a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve 
prospěch oprávněného, v předloženém znění.     příloha č. 15) 
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Smlouva o zřízení  

věcného břemene 

 Vertrag über die Bestellung einer 

Grunddienstbarkeit 

   
 
uzavřená mezi  

 
zwischen 

 
vlastníkem panujících nemovitostí 
 
Kaufland Česká republika v.o.s.  
se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 
00, IČ: 251 10 161, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 20184 
 
zastoupená na základě plné moci panem Janem 
Grünerem a panem Tomášem Pelantem  
 
- dále jen „oprávněný“ - 

 
 
dem Eigentümer der herrschenden Immobilien 
 
Kaufland Česká republika v.o.s.  
mit Sitz in Prag 6, Bělohorská 2428/203, PLZ 169 00, 
Identifikationsnummer: 251 10 161, eingetragen im Han-
delsregister, beim Stadtgericht in Prag, in Abteilung A, 
Einlage 20184 
 
vertreten auf der Grundlage von Vollmacht durch Herrn 
Jan Grüner und Hernn Tomáš Pelant 
 
- im Weiteren „Berechtigter“ genannt - 

 
a  

 
und 

 
vlastníkem služebného pozemku 
 
Město Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 
227/1, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, IČ: 00 29 
58 41 
 
zastoupená panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem, 
starostou 
 
- dále jen „povinný“ - 

 
 
dem Eigentümer des dienenden Grundstücks 
 
Stadt Žďár nad Sázavou mit Sitz in Žižkova 227/1, PLZ 
591 01, Žďár nad Sázavou , Identifikationsnummer: 00 
29 58 41  
 
vertreten durch Herrn Mgr. Zdeněk Navrátil, Bürgermeis-
ter 
 
- im Weiteren „Verpflichteter“ genannt - 

 
dále jen společně „smluvní strany“  

 
gemeinsam auch die „Vertragsparteien“ genannt 
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 § 1 Předmět smlouvy   § 1 Vertragsgegenstand 

 Předmětem této smlouvy je zřízení
věcného břemene služebnosti pro vedení
přípojek (inženýrských sítí) ve prospěch
panujících (oprávněných) nemovitostí a
k tíži služebného (povinného) pozemku
za účelem uložení, užívání, údržby a
oprav přípojek na služebném pozemku. 

  Gegenstand dieses Vertrages ist die Bestellung der
Leitungsgrunddienstbarkeit (für die Ingenieurnetze)
zu Gunsten der herrschenden Immobilien und zu
Lasten des dienenden Grundstücks zur Verlegung,
Nutzung, Instandhaltung und Reparatur von
Leitungen auf dem dienenden Grundstück. 

 § 2 Vymezení pojmů   § 2 Definitionen 

2.1 Níže uvedené pojmy jsou definovány 
následujícím způsobem a budou použí-
vány v celém textu smlouvy: 

 2.1 Die untenstehenden Begriffe werden wie folgt defi-
niert und im gesamten Vertragstext verwendet: 

2.1.1 „služebný pozemek“   2.1.1 „Dienendes Grundstück“  

 Služebný pozemek má být zatížen zří-
zením věcného břemene pro vedení 
přípojek. Je tvořen následujícími č. 
parc.:  
a) pozemek parc. č. 6416/34 o výměře 
175 m², v katastrálním území Město 
Žďár; 
b) pozemek parc. č. 6399 o výměře 867 
m², v katastrálním území Město Žďár 
 
Poloha pozemků a) – b) je vyznačena na
katastrální mapě (příloha 1).
Odpovídající výpisy z katastru
nemovitostí jsou připojeny jako příloha 2.

  Das dienende Grundstück soll durch die zu bestel-
lende Leitungsgrunddienstbarkeit belastet werden. 
Es besteht aus folgenden Flurstücken:  
 
a) Flurstück Parz.-Nr. 6416/34 mit einer Fläche von 
175 m², eingetragen im Katastergebiet Město Žďár; 
 
b) Flurstück Parz.-Nr. 6399 mit einer Fläche von 867 
m², eingetragen im Katastergebiet Město Žďár  
 
Die Lage der Flurstücke a) – b) ist der
Liegenschaftskatasterkarte zu entnehmen (Anlage
1). Die entsprechenden Grundbuchauszüge sind als
Anlage 2 beigefügt. 

2.1.2 „panující nemovitosti“   2.1.2 „Herrschende Immobilien“  
 Věcné břemeno pro vedení přípojek 

bude zřízeno ve prospěch panujících 
nemovitostí. Panující nemovitosti jsou 
tvořeny následujícími nemovitostmi:  
a) pozemek parc. č. 6416/27 o výměře 
9280 m², v katastrálním území Město 
Žďár; 
b) pozemek parc. č. 6416/32 o výměře 
4620 m², včetně budovy č. p. 2376 
v katastrálním území Město Žďár;  
c) pozemek parc. č. 6416/33 o výměře 
11 m², včetně budovy bez č. p.,  
v katastrálním území Město Žďár; 

  Die herrschenden Immobilien werden durch die zu 
bestellende Leitungsgrunddienstbarkeit begünstigt. 
Sie bestehen aus folgenden Immobilien:  
 
a) Flurstück Parz.-Nr. 6416/27 mit einer Fläche von 
9280 m², eingetragen im Katastergebiet Město Žďár; 
 
b) Flurstück Parz.-Nr. 6416/32 mit einer Fläche von 
4620 m², einschließlich dem Gebäude Konskr.-Nr. 
2376, eingetragen im Katastergebiet Město Žďár; 
c)  Flurstück Parz.-Nr. 6416/33 mit einer Fläche von 
11 m², einschließlich dem Gebäude  ohne Konskr.-
Nr., eingetragen im Katastergebiet Město Žďár; 
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d) pozemek parc. č. 6416/35 o výměře 
37 m², v katastrálním území Město Žďár; 
 
Poloha pozemků a) – d) je vyznačena na
katastrální mapě (příloha 3).
Odpovídající výpisy z katastru
nemovitostí jsou připojeny jako příloha 4.

d) Flurstück Parz.-Nr. 6416/35 mit einer Fläche von 
37 m², eingetragen im Katastergebiet Město Žďár;  
 
Die Lage der Flurstücke a) – d) ist der
Liegenschaftskatasterkarte zu entnehmen (Anlage
3). Die entsprechenden Grundbuchauszüge sind als
Anlage 4 beigefügt. 

2.1.3 „přípojka“  2.1.3 „Anschluss“ 
 Označuje část zásobovacího vedení - 

dešťové kanalizace (včetně obslužných 
zařízení), které překlenuje vzdálenost 
mezi napojovacím bodem k zásobovací 
síti až k hranici pozemku panujících 
nemovitostí. Poloha přípojky je vyzna-
čena v geometrickém plánu č. 4296-
164/2017 v příloze 5. 

  Dies ist der Teil der Versorgungsleitung den Re-
genwasserkanalisation (einschließlich der Bedien-
anlagen), der die Entfernung vom Anschlusspunkt 
an das Versorgungsnetz bis zur Grundstücksgrenze 
der herrschenden Immobilien überbrückt. Die Lage 
des Anschlusses ist dem geometrischen Plan Nr. 
4296-164/2017 in Anlage 5 zu entnehmen. 

 § 3 Obsah věcného břemene   § 3 Inhalt der Grunddienstbarkeit 

3.1 Věcné břemeno opravňuje daného 
vlastníka panujících nemovitostí 
k následujícímu: 
a) uložení přípojku pod povrch služeb-
ného pozemku, neomezené a výlučné 
užívání přípojky; 
b) údržba, opravy, uložení a jiné staveb-
ní změny a úpravy přípojky včetně úprav 
za účelem její modernizace či zlepšení 
výkonnosti a včetně jejího odstranění; 
 
 
c) vstup a vjezd (bez projednání) na 
služebný pozemek za účelem provádění 
oprav, údržby a jiných stavebních změn 
a úprav přípojky, včetně úprav za úče-
lem její modernizace či zlepšení výkon-
nosti a včetně jejího odstranění. 

3.1 Die Grunddienstbarkeit berechtigt den jeweiligen 
Eigentümer der herrschenden Immobilien zu Fol-
gendem: 
a) Verlegung des Anschlusses unter die Erdoberflä-
che des dienenden Grundstücks und uneinge-
schränkte und exklusive Nutzung des Anschlusses;  
b) Instandhaltung, Reparatur, Verlegung oder ande-
re bauliche Veränderungen und Instandsetzung des 
Anschlusses einschließlich der Umgestaltung des 
Anschlusses zwecks dessen Modernisierung oder 
zwecks Erhöhung der Leistungsfähigkeit sowie 
zwecks dessen Beseitigung;  
c) Betreten und Befahren des dienenden Grund-
stücks (ohne Rücksprache) zwecks Reparaturen, 
Instandhaltung, Verlegung oder anderer baulicher 
Veränderungen und Instandsetzung des Anschlus-
ses einschließlich der Umgestaltung des Anschlus-
ses zwecks dessen Modernisierung oder zwecks 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit sowie zwecks des-
sen Beseitigung.  

3.2 Práva uvedená v § 3.1 mohou vykoná-
vat i třetí osoby, jestliže tím byly pověře-
ny daným vlastníkem panujících nemo-
vitostí, mohou být rovněž vykonávána 
zaměstnanci, spolupracovníky, dodava-
teli obchodního domu (tj. stavby na pa-

3.2 Die Ausübung der unter § 3.1 genannten Rechte 
kann auch durch Dritte, sofern diese vom jeweiligen 
Eigentümer der herrschenden Immobilien damit 
beauftragt wurden, wie auch durch alle Angestellten, 
Mitarbeitern und Lieferanten des Selbstbedie-
nungswarenhauses (das heißt des Bauwerks auf 
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nujících nemovitostech). den herrschenden Immobilien) erfolgen. 
3.3 Věcné břemeno se zřizuje na dobu ne-

určitou.  
 3.3 Die Grunddienstbarkeit wird auf unbestimmte Dauer 

bestellt.  
3.4 Povinný zřizuje věcné břemeno ve pro-

spěch každého vlastníka panujících 
nemovitostí („in rem“) a k tíži částí slu-
žebného pozemku, které jsou vyznače-
ny v geometrickém plánu (příloha 5). 

 3.4 Der Verpflichtete bestellt die Grunddienstbarkeit zu 
Gunsten eines jeden Eigentümers der herrschenden 
Immobilien („in rem“) und zu Lasten der Teile des 
dienenden Grundstücks, die im geometrischen Plan 
(Anlage 5) gekennzeichnet sind, 

 § 4 Úplata   § 4 Entgelt 

4.1 Za zřízení věcného břemene obdrží 
povinný jednorázovou úplatu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) plus případná DPH v zákonné 
výši. 

 4.1 Für die Bestellung der Grunddienstbarkeit erhält der 
Verpflichtete ein einmaliges Entgelt in Höhe von 
10.000,- CZK (in Worten: zehntausend tschechische 
Kronen) zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen 
MwSt. 

4.2 Oprávněný se zavazuje uhradit úplatu 
do 30 kalendářních dní po předložení 
originálu vyrozumění katastrálního úřa-
du o tom, že vklad práv dle této smlouvy 
do katastru nemovitostí byl proveden, a 
příslušné faktury (daňového dokladu) 
vystavené povinným na účet uvedený 
v této faktuře. 

 4.2 Der Berechtigte verpflichtet sich, das Entgelt inner-
halb von 30 Kalendertagen nach Vorlage der Ur-
schrift der Mitteilung des Katasteramts darüber, 
dass die Rechte gemäß diesem Vertrag ins Grund-
buch eingetragen worden sind, und der gegenständ-
lichen Rechnung (eines Steuerbelegs), ausgestellt 
vom Verpflichteten, auf das in dieser Rechnung 
genannte Konto zu bezahlen. 

 
§ 5 Zákaz zabránění v provedení 
smlouvy 

  
§ 5 Verbot der Verhinderung der 
Vertragsdurchführung 

5.1 
 

Povinnému se zakazuje činit úkony, 
které by mohly zabránit či znemožnit 
provedení této smlouvy. 

 5.1 Dem Verpflichteten ist es untersagt, Handlungen 
vorzunehmen, die die Umsetzung dieses Vertrages 
verhindern oder unmöglich machen würden. 

5.2 Povinný musí zajistit, aby jeho právní 
nástupci a/nebo třetí osoby, jestliže ti-
to/tyto mají nabýt vlastnické právo 
ke služebnému pozemku, převza-
li/převzaly bez omezení jeho povinnosti 
z této smlouvy. 

 5.2 Der Verpflichtete hat sicherzustellen, dass seine 
Rechtsnachfolger und/oder Drittpersonen, falls die-
se das Eigentum an dem dienenden Grundstück 
erwerben sollten, seine Pflichten aus diesem Ver-
trag ohne Einschränkungen übernehmen. 

 § 6 Dodatečné závazky   § 6 Zusätzliche Verpflichtungen 

6.1 Informační povinnost  6.1 Informationspflicht 
 Povinný je podle § 10.6 povinen nepro-

dleně předat oprávněnému veškeré 
informace v souvislosti s provedením 
této smlouvy.  

  Der Verpflichtete hat dem Berechtigten sämtliche 
Informationen, die im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Vertrages stehen, unverzüglich 
gem. § 10.6 zu übermitteln.  

6.2 Povinnost součinnosti  6.2 Mitwirkungspflicht 
 Povinný je povinen poskytovat součin-   Der Verpflichtete hat bei der Durchführung dieses 
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nost při provádění této smlouvy a činit 
veškeré úkony nezbytné pro tento účel.  

Vertrages mitzuwirken und alle hierfür notwendigen 
Handlungen vorzunehmen. 

 
§ 7 Ostatní ustanovení 

  
§ 7 Sonstige Bestimmungen 

7.1 Nedovolené poskytování výhod  7.1 Unerlaubte Vorteilsgewährung 
 Povinný bere na vědomí, že oprávněný 

nepodporuje ani nestrpí jakoukoli formu 
přímého či nepřímého poskytování vý-
hod za účelem dosažení cílů předpoklá-
daných touto smlouvou. Povinný nesmí 
tyto výhody poskytovat. Povinný odpo-
vídá za veškeré následky vyplývající 
z porušení tohoto ustanovení, zejména 
za škodu vzniklou oprávněnému. 

  Dem Verpflichteten ist bekannt, dass der Berechtig-
te jedwede Art einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Vorteilsgewährung zur Erreichung der durch diesen 
Vertrag vorgesehenen Ziele weder fördert noch 
duldet. Der Verpflichtete darf solche Vorteile nicht 
gewähren. Der Verpflichtete haftet für sämtliche aus 
einer Verletzung dieser Bestimmung resultierenden 
Folgen, insbesondere für den dem Berechtigten 
entstandenen Schaden. 

7.2 Zákaz propagace  7.2 Werbeklausel  
 Povinný není oprávněn používat ke své 

propagaci název „Kaufland“, logo 
Kaufland, důvěrné informace týkající se 
oprávněného nebo obrazové záznamy či 
plány samoobslužných obchodních do-
mů Kaufland nebo tyto zveřejňovat 
v prospektech, novinách, na internetu 
nebo v jiných médiích. Totéž platí i po 
ukončení této smlouvy na dobu neurči-
tou. 

  Der Verpflichtete ist nicht berechtigt mit dem Namen 
„Kaufland“, dem Kaufland Logo, den vertraulichen 
Informationen über den Berechtigte oder mit Bildern 
und Planungen von Kaufland Selbstbedienungswa-
renhäusern zu werben oder diese in Prospekten, in 
Zeitungen, im Internet oder in sonstigen Medien zu 
veröffentlichen. Dies gilt auch nach Beendigung 
dieses Vertrages auf unbestimmte Zeit. 

7.3 Převod smlouvy, postoupení pohledávek 
a započtení 

 7.3 Vertragsübertragung, Forderungsabtretung und 
Aufrechnung 

 Oprávněný je kdykoli oprávněn zcela či 
z části postoupit práva a povinnosti 
z této smlouvy třetím osobám resp. po-
stoupit zcela či z části tuto smlouvu dle 
§ 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník (dále jen „OZ“) třetím oso-
bám případně může postoupit pouze 
pohledávky.  
Povinný předem souhlasí s postoupe-
ním práv a povinností z této smlouvy, s 
postoupením smlouvy či s případným 
postoupením pohledávek. Postoupení 
práv a povinností z této smlouvy, po-
stoupení smlouvy či postoupení pohle-
dávek bude ve vztahu k povinnému 
účinné nejpozději v okamžiku, kdy 
oprávněný tyto skutečnosti písemně 

  Der Berechtigte ist jederzeit berechtigt, die Rechte 
und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder zum 
Teil an Dritte abzutreten bzw. diesen Vertrag ganz 
oder zum Teil gemäß § 1895 des Gesetzes Nr. 
89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (nachfol-
gend das „BGB“) an Dritte abzutreten, ggf. nur die 
Forderungen abzutreten. 
 
Der Verpflichtete stimmt der Abtretung von Rechten 
und Pflichten aus diesem Vertrag, der Abtretung des 
Vertrags oder der eventuellen Abtretung der Forde-
rungen im Voraus zu. Die Abtretung von Rechten 
und Pflichten aus diesem Vertrag, die Abtretung des 
Vertrags oder Abtretung der Forderungen wird im 
Verhältnis zum Verpflichteten spätestens zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem der Berechtigte dem 
Verpflichteten diese Tatsache schriftlich mitteilt. Bei 
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oznámí povinnému. Při postoupení 
smlouvy se § 1899 OZ nepoužije (vylu-
čuje se).  
Povinný nesmí převádět práva a povin-
nosti z této smlouvy třetím osobám. 
Pohledávky z této smlouvy nesmí po-
vinný postupovat třetím osobám.  
Povinný není oprávněn započítávat své 
pohledávky vůči pohledávkám oprávně-
ného. Oprávněný smí své pohledávky 
započítávat v neomezeném rozsahu. 

der Vertragsabtretung findet § 1899 BGB keine An-
wendung (ist hiermit ausgeschlossen). 
 
Der Verpflichtete darf die Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag an Dritte nicht übertragen. Die For-
derungen aus diesem Vertrag darf der Verpflichtete 
an Dritte nicht abtreten.  
Der Verpflichtete ist nicht berechtigt, seine Forde-
rungen gegen die Forderungen des Berechtigten, 
aufzurechnen. Der Berechtigte darf seine Forderun-
gen uneingeschränkt aufrechnen. 

 § 8 Úmyslně vypuštěno   § 8 Absichtlich weggelassen 

 § 9 Náklady   § 9 Kosten 

9.1 Veškeré náklady souvisejících s plněním
této smlouvy (včetně nákladů za zápis
věcného břemene do katastru
nemovitostí a nákladů za udržování,
zachování, opravy a údržbu přípojky)
nese oprávněný. 

 9.1 Alle mit der Erfüllung dieses Vertrags
zusammenhängenden Kosten (einschließlich der
Kosten für die Eintragung der Grunddienstbarkeit und
der Kosten für Unterhaltung, Aufrechterhaltung,
Reparatur und Instandhaltung des Anschlusses) trägt
der Berechtigter.  

9.2 Náklady právního a daňového
poradenství si hradí každá smluvní strana
ze svého. 

 9.2 Die Kosten der Rechts- und Steuerberatung trägt
jede Vertragspartei selbst. 

 § 10 Závěrečná ustanovení   § 10 Schlussbestimmungen 

10.1 Soudní příslušnost  10.1 Gerichtsstand 
 Nepodaří-li se dosáhnout smírného

řešení, budou veškeré spory vznikající
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní
rozhodovány řádným soudem podle
místa sídla oprávněného. 

  Sofern eine gütliche Einigung nicht gelingt, werden
sämtliche Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag
oder in Verbindung damit ergeben, von dem
ordentlichen Gericht entschieden, dass gemäß dem
Sitz des Berechtigten ausschließlich örtlich zuständig
ist. 

10.2 Aplikované právo - jazyk  10.2 Anwendbares Recht - Sprache 
 Tato smlouva se řídí českým právem a

byla vyhotovena v českém a německém
jazyce. Při odlišnostech mezi českým a
německým jazykem má přednost znění
v českém jazyce. 

  Dieser Vertrag unterliegt dem tschechischen Recht
und wurde in tschechischer Sprache und deutscher
Sprache verfasst Bei Diskrepanzen zwischen der
tschechischen und der deutschen Sprache hat die
Fassung in tschechischer Sprache den Vorrang. 

10.3 Salvátorská doložka  10.3 Salvatorische Klausel 
 Je-li nebo stane-li se část této smlouvy

neplatnou či neúčinnou, bude neplatné či
neúčinné ustanovení nahrazeno
odpovídajícím ustanovením, které

  Sollte ein Teil dieses Vertrages nichtig oder
unwirksam sein oder werden, soll an die Stelle der
nichtigen oder unwirksamen Bestimmung eine
angemessene Ersatzregelung treten, die dem Zweck
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odpovídá účelu této smlouvy a u něhož
lze předpokládat, že by jej smluvní strany
byly sjednaly, kdyby jim byla známa
neúčinnost či neplatnost původního
ustanovení. Ostatní ustanovení této
smlouvy zůstávají neplatností a
neúčinností tohoto ustanovení nedotčeny.

dieses Vertrages gerecht wird und von der
angenommen werden kann, dass die
Vertragsparteien sie vereinbart hätten, sofern ihnen
die Unwirksamkeit oder die Nichtigkeit bekannt
gewesen wäre. Die übrigen Bestimmungen dieses
Vertrages bleiben von der Nichtigkeit und
Unwirksamkeit unberührt. 

10.4 Písemná forma – změny smlouvy  10.4 Schriftform - Änderungen zum Vertrag 
 Nebyly učiněny ústní dohody k této

smlouvě. Změny této smlouvy musí být
učiněny písemně. Totéž platí i pro změny
tohoto ustanovení o písemné formě. 
Povinný se tímto vzdává práva domáhat
se zrušení této smlouvy dle § 2000 OZ.
Povinný se dále vzdává práva domáhat
se při podstatné změně okolností, která
založí zvlášť hrubý nepoměr, obnovení
smluvní rovnováhy dle § 1765 OZ, resp.
povinný přebírá na sebe nebezpečí
změny okolností dle § 1765 OZ.  
 
§ 1267 odst. 3, 1268, 1299 a 1793 OZ se
nepoužijí (vylučují se).  

  Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden
nicht getroffen. Änderungen dieses Vertrags bedürfen
der Schriftform. Dasselbe gilt auch für die Änderung
dieser Schriftformklausel. 
Der Verpflichtete verzichtet hiermit auf das Recht, die
Auflösung dieses Vertrags gemäß § 2000 BGB zu
verlangen. Des Weiteren verzichtet der Verpflichtete
auf das Recht, bei einer wesentlichen Änderung der
Umstände, die ein besonders grobes Missverhältnis
verursacht, die Wiederherstellung des vertragliches
Gleichgewichts gemäß § 1765 BGB zu verlangen
bzw. der Verpflichtete übernimmt die Gefahr der
Änderung der Umstände gemäß § 1765 BGB. 
§§ 1267 Abs. 3, 1268, 1299 und 1793 BGB finden
keine Anwendung (sind hiermit ausgeschlossen). 

10.5 Počet vyhotovení  10.5 Anzahl der Ausfertigungen 
 Tato smlouva byla vyhotovena ve 3

(slovy: třech) vyhotoveních ve stejném
znění. Příslušný katastr nemovitostí
obdrží jeden exemplář smlouvy jako
přílohu k návrhu na vklad do katastru
nemovitostí, povinný a oprávněný obdrží
po jednom vyhotovení. 

  Dieser Vertrag wurde in 3 (in Worten: drei) gleich
lautenden Ausfertigungen erstellt. Das zuständige
Grundbuchamt erhält ein Vertragsexemplar als
Anlage zum Antrag auf Eintragung ins Grundbuch,
der Verpflichtete und der Berechtigte erhalten jeweils
ein Vertragsexemplar. 

10.6 Oznámení  10.6 Mitteilungen 
 Oznámení adresovaná smluvním stranám

musí být učiněna písemně. Považují se
za doručená pouze tehdy a v okamžiku,
jestliže doručení proběhlo osobně,
doporučeným dopisem či kurýrní službou
na adresy uvedené v hlavičce této
smlouvy. Oznámení, která povinný předá
oprávněnému jiným způsobem, nejsou
právně účinná. 

  Die an die Vertragsparteien gerichteten Mitteilungen
bedürfen der Schriftform. Diese gelten nur dann und
in dem Zeitpunkt als zugestellt, wenn die Zustellung
persönlich, per Einschreiben oder Botendienst an die
im Vertragskopf angeführten Adressen erfolgt.
Mitteilungen, die der Verpflichtete auf andere Weise
an den Berechtigten übermittelt, entfalten keine
rechtliche Wirkung. 

10.7 Schválení  10.7 Genehmigung 
 Zřízení věcného břemene bylo schváleno

usnesením Rady města č. _________ ze
  Die Bestellung der Reallast wurde mit dem Beschluss

des Stadtrats __________ vom ________
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dne __________ genehmigt. 
10.8 Zveřejnění na stránkách města  10.8  Veröffentlichung auf der Webseite der Stadt 
 Oprávněný souhlasí se zveřejněním celé-

ho obsahu smlouvy na webových strán-
kách povinného. 

  Der Berechtigte nimmt zur Kenntnis, dass der Inhalt
dieses Vertrages auf der Webseite des  Verpflichte-
ten veröffentlich wird.  

10.7 Smluvní strany prohlašují výslovně, že si
tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetly a že tato po vzájemném
projednání odpovídá jejich svobodné vůli
a nebyla učiněna v nouzi. 

 10.7 Die Vertragsparteien erklären ausdrücklich, dass sie
diesen Vertrag vor Unterzeichnung gelesen haben
und dass dieser nach gegenseitiger Verhandlung
ihrem freien Willen entspricht und nicht in Not
abgeschlossen  wurde.  

 § 11 Přílohy   § 11 Anlagen 

 příloha 1: katastrální mapa ohledně 
služebného pozemku 
příloha 2: výpis z katastru nemovitostí 
ohledně služebného pozemku 
příloha 3: katastrální mapa ohledně 
panujících nemovitostí 
příloha 4: výpisy z katastru nemovitostí 
ohledně panujících nemovitostí 
příloha 5: geometrický plán 

  Anlage 1: Liegenschaftskatasterkarte bezüglich des 
dienenden Grundstücks 
Anlage 2: Liegenschaftskatasterauszug bezüglich 
des dienenden Grundstücks 
Anlage 3: Liegenschaftskatasterkarte bezüglich der 
herrschenden Immobilien 
Anlage 4: Liegenschaftskatasterauszug bezüglich 
der herrschenden Immobilien 
Anlage 5: geometrischer Plan 

 
 
 
 
 
V/In  dne/am      V/In  dne/am  
 
 
 
________________________________________  _____________________________________ 
Kaufland Česká republika v.o.s.     Město/Stadt Žďár nad Sázavou 
Jan Grüner       Mgr. Zdeněk Navrátil  
 
V/In  dne/am  
 
 
 
________________________________________   
Kaufland Česká republika v.o.s.      
Tomáš Pelant        
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