
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 4 

 DNE:   17. 12. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO:   48/2018/OP 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání RM 

 

ANOTACE: 
 

Dle přiložené tabulky 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

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

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

majetkoprávní odbor 

Předkládá: majetkoprávní odbor 

 

 



Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 4 - 48/2018/OP dne 17.12.2018: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

M. K., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Špálova, ZR 7 

část p.č. 4669/1 – ost. 
pl. – cca 600 m2  

Výstavba rodinného domu 

b) Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

R. K., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nábřežní, ZR 1 

část p.č. 50 – ost.pl. – 
cca 50 m2 

Vjezd k novostavbě RD 

c) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

K. P., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Klafar 
k.ú. Zámek Žďár 
lok. Klafar 

7968 – orná půda 
- 11 774 m2 
774/44 – orná půda – 
nově dle GP 774/98 
- 2972 m2 

Budoucí výstavba v lokalitě Klafar 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

J. R., ZR 
 

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

6673 – zast.pl. 
- 19 m2  

Stávající Prefa garáž v lok. U Zdaru 
 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

M. N., ZR 
 

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

6362 – zast.pl. 
- 20 m2  

Stávající Prefa garáž v lok. Druhák 
 

f) Dohoda o využívání 
lesních cest a o 
vzájemné spolupráci 
- uzavření Dodatku č.1 
 

Colas CZ, a.s., Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
 

9653, 9654, 9655, 9658, 
9687 

Jízda a dočasné uskladnění sypkého 
stavebního materiálu 

g) Věcné břemeno 
- schválení 

Bytové družstvo 
Palachova 7, ZR 6 

k.ú. Město Žďár 
ul. Palachova, ZR 6 
 

6034/1 Realizace předsazených betonových 
lodžií  - 1 pole západní strany domu 
v rámci stavby Stavební úpravy BD 
 

h) Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Purkyňova 
452/3, ZR 2 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Purkyňova, ZR 2 
 

740/2 Realizace předsazených betonových 
lodžií  - v rámci stavby Stavební úpravy 
BD 
 

i) 
 

Věcné břemeno 
- odložení projednání 

Bautim, s.r.o. Praha 
 

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

411/4 Přesah střešní konstrukce a boční vchod 



j) Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jamborova, 
Kosinkova, ZR 7 
Vodárenská, ZR 4 
 
 

4257, 4256, 4271, 4272, 
4214, 4213, 4215/1, 
4492, 4349/2, 4669/1, 
3275, 3701/1, 3401, 
3402 

Žďár n/S:obnovakab.VN208,201 z 
TSÚpravna 

k) 
 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Veselíčko u ZR 843/2 Kabelové vedení NN, pojistková skříň, 
uzemnění – stavba – Veselíčko hájenka: 
rek. vedení NN (na pozemku 44 obcí 
LDO Přibyslav) 
 

l) Věcné břemeno 
- schválení 

Cetin, a.s., Praha k.ú. Město Žďár 
ul. Strojírenská, ZR 1 

6222, 6256 Přeložka podzem.komunik.vedení veř. 
komunikační sítě -  melický kabel, 
rozvaděč, sloup s rozvaděčem – stavba 
– 16010-049123, VPIC Žďár n.S., 
Centrum sociálních služeb 
 

 



a) - Pan M. K., bytem ZR 7, požádal o prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 600 m2 v k. ú. 
Město Žďár – za účelem výstavby RD pro mladou rodinu.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Dle ÚP se pozemek nachází v plochách pro bydlení hromadné – pro bytové domy. Přes 
pozemek vede dle technické mapy kanalizační řad a sdělovací kabel. Vzhledem 
k negativním zkušenostem s umístěním RD ve zrušených výměníkových stanicích a 
s nedostatkem parkovacích míst a omezováním veřejného prostranství kolem bytových 
domů, nedoporučujeme prodej pozemku, dokud nebude dořešena žádost o rozšíření 
sídliště ZR 7. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu 
města do doby dořešení žádosti o rozšíření sídliště ZR 7 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 částí p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná 
plocha ve výměře cca 600 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem 
výstavby RD. 

(příloha č. 1) 
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b) - Paní R. K., bytem ZR 3, požádala o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 50 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 v k.ú. 
Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem vjezdu na pozemek p. č. 41 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1, v souvislosti s přípravou novostavby RD na 
pozemcích ve vlastnictví žadatelky. Jedná se o pozemek za parcelou č. 41 mezi plotem 
zahrady a komunikací. Ve spodní části p. č. 41 plánuje v budoucnu vytvořit stání pro svá 
osobní auta a z požadovaného městského pozemku by vznikl vjezd. V současné době, 
jak žadatelka uvádí, je tento prostor neudržovaný a stále tam parkují auta, která 
znemožňují vjezd na pozemky žadatelky. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Nesouhlasíme s prodejem. Území je velmi omezené a v rámci Strategie Centrum má být 
řešeno koncepčně.   
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:     
Nedoporučujeme, tímto by bylo omezeno do budoucna veřejné parkování v místě. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení 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 části p. č. 50 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 v k.ú. 
Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem vjezdu na pozemek p. č. 41 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1, v souvislosti s přípravou novostavby RD na 
pozemcích ve vlastnictví fyzické osoby. 

(příloha č. 2) 
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c) - V souvislosti s přípravou nové budoucí výstavby v lokalitě Klafar, ZR 3, byl městem 
osloven p. K. P., bytem ZR 7, který je vlastníkem pozemku p. č. 7968 – orná půda ve 
výměře 11 774 m2 v k. ú. Město Žďár, ve věci možného odprodeje tohoto pozemku do 
vlastnictví města, popř. směny pozemků s městem za část p. č. 774/44 – orná půda 
v k.ú. Zámek Žďár. Jmenovaný vlastník souhlasí s navrženou směnou pozemků. 
Na základě shora uvedeného byl vyhotoven návrh GP č. 872-139/2018 pro rozdělení 
pozemku, kterým byl z púv. pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 
774/44 - orná půda oddělen díl ve výměře 2 927 m2, který byl nově označen jako p. č. 
774/98 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár, který bude předmětem směny pozemků. 
S p. P. bylo dále dohodnuto, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků t.j. 8 847 m2 

bude městem doplacen za cenu ve výši 500 Kč/m2. 
 

Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Doporučujeme směnu. Jedná se o rozvojové území.   
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:     
Bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu 
pozemků v souvislosti s přípravou budoucí bytové výstavby v rozvojovém území lokality 
Klafar, ZR 3, a to p. č. 7968 – orná půda ve výměře 11 774 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. 3206, obec Žďár nad 
Sázavou, ve vlastnictví p. K. P., trvale bytem ZR 7 za část 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 dle zhotoveného návrhu GP č. 872-139/2018 pro rozdělení 
pozemku z púv. pozemku p. č. 774/44 - orná půda odděleného dílu ve výměře 2 927 m2, 
nově označeného jako p. č. 774/98 – orná půda ve výměře 2 927 m2 v k. ú. Zámek Žďár 
s tím, že rozdíl 8 847 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem doplacen. 

(příloha č. 3) 
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Y X
Kód 

kvality Poznámka
858-4 642530,19 1113591,87 3 kolík (§ 91 odst.6 katastr.vyhlášky)

858-6 642496,86 1113614,44 3 kolík (§ 91 odst.6 katastr.vyhlášky)

858-16 642466,35 1113547,31 3 kolík (§ 91 odst.6 katastr.vyhlášky)

1 642499,65 1113524,70 3 kolík (§ 91 odst.6 katastr.vyhlášky)

Seznam sou�adnic  (S-JTSK)

�íslo bodu
Sou�adnice pro zápis do KN
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d) - Paní J. R., trvale bytem ZR 4, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6673 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti 
se změnou vlastníka garáže na základě darovací smlouvy ze dne 18. 10. 2018, uzavřené 
s p. J. R., trvale bytem ZR 4. Dříve byl předmětný pozemek užíván na základě uzavřené 
smlouvy o dočasném užívání pozemku mezi p. J. R., trvale bytem ZR 4 a býv. Čsl. 
státem MěstNV Žďár nad Sázavou ze dne 9. 10. 1979. 
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6673 – zastavěná plocha ve 
výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 

 (příloha č. 4) 
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e) - Paní Bc. M. N., trvale bytem ZR 1, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6362 – zastavěná plocha ve výměře 20 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 kupní smlouvy ze dne 3.10.2018, právní účinky 
zápisu do KN dne 2. 11. 2018. Dosud byl předmětný pozemek užíván na základě 
uzavřené nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku s městem Žďár nad Sázavou 
ze dne 19. 5. 2009 a Diecézní charitou Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 
Brno - Černá Pole, Oblastní charita Žďár nad Sázavou se sídlem Horní 1679/22, ZR 1. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
pozemku. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6362 – zastavěná plocha ve 
výměře 20 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. 

(příloha č. 5) 
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f) - Dne 27. 11. 2017 byla mezi městem Žďár nad Sázavou a společností COLAS CZ, a.s. 
uzavřena Dohoda o využívání lesních cest a o vzájemné spolupráci. Předmětem této 
dohody byl závazek města umožnit společnosti COLAS CZ, a.s. využívat pozemky p. č. 
9653, p. č. 9654, p. č. 9655, p. č. 9658 a p. č. 9687 v katastrálním území Město Žďár a 
obci Žďár nad Sázavou za účelem jízdy po lesních cestách a dočasného uskladnění 
sypkého stavebního materiálu v rozsahu tak, jak je vyznačeno v mapovém podkladu.  
Společnost COLAS CZ, a.s. se zavázala neohrozit občany, kteří se v lesích a na cestách 
pohybují, ani další stroje a zařízení lesní techniky, které po cestách jezdí a dále 
respektovala, že v případě kalamity nebo dalších nepředvídaných událostí mají přednost 
využívat cesty vozidla lesní techniky, zajišťující odstranění následků kalamity nebo 
důsledků jiných nepředvídaných událostí. 
Společnost COLAS CZ, a.s.  se dále zavázala: 
- že předá cesty, které využívala, v původním stavu s tím, že na těchto cestách bude 

opraven asfaltový povrch v případě jeho poškození  
- provést opravu vyježděných a poškozených lesních pozemků a tyto vrátit do stavu, ve 

kterém byly převzaty 
- zaplatit finanční náhradu v případě, že dojde ze strany společnosti COLAS CZ, a.s. 

nebo jejích dodavatelů k poškození lesních porostů 
- zajistit průběžné opravy cest po dobu jejich používání tak, aby byl umožněn průjezd 

osobních automobilů 
- nepoužívat k průjezdu jiné pozemky než cesty uvedené v této dohodě 
- zaplatit městu za užívání cest částku 20.000 Kč, a to na základě daňového dokladu 

(faktury) 
- provést opravy komunikací ve městě Žďár nad Sázavou na základě požadavku města 

v hodnotě 20 000 Kč bez DPH. 
 

Dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 
Společnost COLAS CZ, a.s.  požádala o prodloužení platnosti dohody do 31. 12. 2019. 
Ing. L., který vykonává  správu lesů, s tímto prodloužením souhlasí. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o využívání 
lesních cest a o vzájemné spolupráci ze dne 27. 11. 2017, uzavřené mezi městem Žďár 
nad Sázavou a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, 
IČO 26177005, v předloženém znění. 

(příloha č. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DODATEK Č. 1 

k Dohodě o využívání lesních cest a o vzájemné spolupráci  
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou 
IČO: 295841 
zastoupeným Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou                                                                                          
na straně jedná (dále jen město) 
 
a 
společnosti COLAS CZ, a.s. 
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 6556 
IČO: 26177005 
Zastoupená: p. Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí provozovna Žďár nad Sázavou 
na straně druhé (dále jen společnost COLAS CZ, a.s.)   
 

 
Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 27.11.2017 Dohodu o využívání lesních cest a o 
vzájemné spolupráci (dále jen Dohoda). 
 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě, kterým se čl. III. ve znění:  

 
III. 

Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou a to na dobu od 1.1 2018 do 31.12.2018. 
Ta ustanovení této dohody, spočívající v závazku jedné ze smluvních stran provést plnění, 
zanikají splněním těchto závazků. 
Platnost této dohody může být ukončena dohodou smluvních stran, popřípadě odstoupením 
od této dohody ze strany města, ke kterému je město oprávněno v případě, že ze strany 

společnosti COLAS CZ,a.s. dojde k porušení této dohody a ani po písemném upozornění 
města nebude tento závadný stav užívání ces v přiměřené lhůtě odstraněn. V tomto případě 
platnost dohody končí dnem doručení odstoupení od této dohody. 
 
mění následovně:  
 

III. 
Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou a to na dobu od 1.1 2018 do 31.12.2019. 
Ta ustanovení této dohody, spočívající v závazku jedné ze smluvních stran provést plnění, 
zanikají splněním těchto závazků. 
Platnost této dohody může být ukončena dohodou smluvních stran, popřípadě odstoupením 
od této dohody ze strany města, ke kterému je město oprávněno v případě, že ze strany  
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společnosti COLAS CZ,a.s. dojde k porušení této dohody a ani po písemném upozornění 
města nebude tento závadný stav užívání ces v přiměřené lhůtě odstraněn. V tomto případě 
platnost dohody končí dnem doručení odstoupení od této dohody. 
 
 
 
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila rada města na svém zasedání dne 17.12.2018 
usnesením č.j. 48/2018/OP. 
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží město a jedno 
vyhotovení obdrží společnost COLAS CZ, a.s.. 
 
 
 
 
 Ve Žďáře nad Sázavou dne        V Jihlavě 
 
 
 
 
 
 
za město Žďár nad Sázavou          za COLAS CZ, a.s. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA          Michal Altrichter 
starosta města           ředitel oblasti Jih   
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g) - Bytové družstvo Palachova 7, družstvo se sídlem Palachova 1777/7, ZR 6, požádalo o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to na části p. č. 6034/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m – 1 pole západní 
strany byt. domu Palachova č.p. 1777 č.or. 7, ZR 6 – za účelem umístění nových 
předsazených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu 
Palachova 1777/7, ZR 6“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 
6026 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace 
byt. domu. 

   
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Schváleno městským architektem.  
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
  
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 Bytovým družstvem Palachova 7, družstvo se sídlem Palachova 1777/7, ZR 6 – 
jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 
6034/1, 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 v šíři 2 m - 1 pole západní strany byt. domu Palachova č.p. 1777 č.or. 
7, ZR 6 – za účelem umístění nových předsazených betonových lodžií v rámci stavby 
„Stavební úpravy bytového domu Palachova 1777/7, ZR 6“, včetně přístupu a příjezdu 
k uvedenému byt. domu na p. č. 6026 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, 
údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 7) 
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h) - Společenství vlastníků domu Purkyňova 452/3 se sídlem Purkyňova 452/3, ZR 2, 
požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 740/2 v k. ú. Zámek Žďár v šíři cca 2 m 
kolem byt. domu Purkyňova č.p. 452 č.or. 3, ZR 2 – za účelem umístění nových 
předsazených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu 
Purkyňova č.p. 452, č. or. 3, ZR 2“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu 
na p. č. 735/5 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a 
modernizace byt. domu. 

   
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Schváleno městským architektem. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
  
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 domu Purkyňova 452/3 se sídlem Purkyňova 452/3, ZR 2 
– jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 
740/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou 
v k. ú. Zámek Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Purkyňova č.p. 452 č.or. 3, ZR 2 – za 
účelem umístění nových předsazených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební 
úpravy bytového domu Purkyňova č.p. 452, č. or. 3, ZR 2“, včetně přístupu a příjezdu 
k uvedenému byt. domu na p. č. 735/5 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, 
údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 8



i) - Společnost BAUTIM s.r.o. se sídlem Velenovského 3251/1, 106 00 Praha 10 - 
Záběhlice, IČO 28268181, požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 411/14 v k. ú. Město 
Žďár – za účelem přesahu střechy a vybudování bočního vchodu k výtahu (dveřní otvor 
1100mm x 2250mm) v rámci stavby „Zdravotní ústav – stavební úpravy“ stávajícího 
objektu č.p. 542 na p. č. 414 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Hutařova, ZR 1. 

 
Vyjádření odborů rozvoje a územního plánování a komunálních služeb MěÚ ZR:  
Nelze řešit dokud nebude vyřešeno parkování automobilů a okolní plochy. 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města do doby vyřešení parkování automobilů a okolní plochy u 
objektu č.p. 542 v ul. Hutařova, ZR 1 odkládá projednání uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
společností BAUTIM s.r.o. se sídlem Velenovského 3251/1, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, 
IČO 28268181 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na části p. č. 411/14 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 přesahu střechy a vybudování 
bočního vchodu k výtahu (dveřní otvor 1100mm x 2250mm) v rámci stavby „Zdravotní 
ústav – stavební úpravy“ stávajícího objektu č.p. 542 na p. č. 414 v k. ú. Město Žďár v 
lokalitě ul. Hutařova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, 
oprav a případné další rekonstrukce uvedeného VB, ve prospěch oprávněného. 

(příloha č. 9) 
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j) - 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 – služebnosti č. 1040013005/003  na pozemcích ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 4257, 4256, 4271, 4272, 4214, 4213, 
4215/1, 4492, 4349/2, 4669/1, 3275, 3701/1, 3401, 3402 – vše v k. ú. Město Žďár – za 
účelem vybudování kabelového vedení VN v celkové délce 675 m (po pozemcích města) 
v rámci stavby „Žďár n. S.: obnova kab. VN 208, 201 z TS Úpravna“ v lokalitě ul. 
Vodárenská, ZR 4 a v ul. Kosinkova, Jamborova, ZR 7. 
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. 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.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 20.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
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 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 pozemcích ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 4257, 4256, 4271, 4272, 4214, 4213, 
4215/1, 4492, 4349/2, 4669/1, 3275, 3701/1, 3401, 3402 – vše v k. ú. Město Žďár, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - 
za účelem umístění kabelového vedení VN v celkové délce 675 m (po pozemcích města) 
v rámci stavby „Žďár n. S.: obnova kab. VN 208, 201 z TS Úpravna“ v lokalitě ul. 
Vodárenská, ZR 4 a v ul. Kosinkova, Jamborova, ZR 7, včetně přístupu a příjezdu 
k uvedené distribučnímu zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve 
prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 10) 
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k) - 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. 1040014911/001 na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou – jako podílového spoluvlastníka ze 44 členských obcí LDO Přibyslav (podíl 
6/710), a to na části p. č. 843/2 v k. ú. Veselíčko u ZR - za účelem vybudování a 
provozování stavby „Veselíčko hájenka: rekonstrukce vedení NN“, spočívající v umístění 
distribuční soustavy – vedení NN v lokalitě k. ú. Veselíčko u ZR - včetně přístupu a 
příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav 
a příp. rekonstrukce uvedené stavby.  

   
- LDO nemá oprávnění k zatěžování pronajatého majetku věcným břemenem (nemůže 
tedy obce v této věci zastupovat). 
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB bude proto projednán dle zákona o 
obcích orgány jednotlivých obcí a po schválení podepsán. 
Celková částka za budoucí věcné břemeno je dohodnuta na 59.640,-- Kč. Město Žďár 
nad Sázavou projedná na zasedání rady města s tím, že VB bude zřízeno úplatně, 
jednorázová úhrada činí 84,-- Kč/1 podíl, celkem tedy za 6 podílů ve výši 504,-- Kč.  
 
- 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.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 504,-- 
Kč + platná sazba DPH 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NN-
1040014911/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení 
na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou 
– jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav  se sídlem Ronovská 
338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a 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. 843/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaného 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 171, obec Žďár nad Sázavou - za 
účelem umístění distribuční soustavy v rámci vybudování a provozování stavby 
„Veselíčko hájenka: rekonstrukce vedení NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy 
kabelové vedení NN, pojistková skříň, uzemnění v lokalitě u hájenky k. ú. Veselíčko u 
Žďáru nad Sázavou - 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 504,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 11) 
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l) - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) se sídlem Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 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, požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 
6222 a 6256 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dvořákova a Smíchov, ZR 1 - za účelem 
umístění podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - 
stavba „16010-049123, VPIC Žďár n. S., Centrum sociálních služeb“, v jejímž rámci bude 
na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační 
sítě – metalický kabel v celkové délce 60 bm, dále na pozemku p. č. 6222 umístěn 
rozvaděč typu SIS1 a na pozemku p. č. 6256 umístěn sloup s rozvaděčem typu MRS20. 
 
- Jedná se o vynucenou překládku sítě elektronických komunikací spol. CETIN z důvodu 
výstavby nového Centra sociálních služeb, jejímž stavebníkem je město Žďár nad 
Sázavou. Veškeré náklady spojené s překládkou hradí tedy město, a proto byla 
dohodnuta jednorázová neopakující se úplata ve výši 100 Kč + platná sazba DPH. 
 
- 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.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 100 Kč 
+ platná sazba DPH 
 
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, a to na částech p. č. 6222 a 
6256 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 ul. Dvořákova a Smíchov, ZR 1 - za účelem umístění 
přeložky podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - 
stavba „16010-049123, VPIC Žďár n. S., Centrum sociálních služeb“, v jejímž rámci bude 
na dotčeném pozemku umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační 
sítě – metalický kabel v celkové délce 60 bm, dále na pozemku p. č. 6222 umístěn 
rozvaděč typu SIS1 a na pozemku p. č. 6256 umístěn sloup s rozvaděčem typu MRS20, 
včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další 
rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a 
zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba 
DPH.  

(příloha č. 12) 
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