
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 5 

 DNE:   31. 12. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO:   65/2018/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. 5 - 65/2018/OP dne 31.12.2018: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Věcné břemeno 

- schválení 
Bautim, s.r.o. Praha 
 

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

411/14 Přesah střešní konstrukce a boční vchod 

 



a) - 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 ze dne 
12.12.2018:  
Nelze řešit dokud nebude vyřešeno parkování automobilů a okolní plochy. 
 
- Žádost byla předložena k projednání RM na zasedání dne 17. 12. 2018 a tato přijala 
níže uvedené 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. 
 
- Po projednání se zástupci společnosti a vyjasnění zejména záležitosti parkování je RM 
předkládáno zřízení VB ke schválení. 
 
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 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. 
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 1) 
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