
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9 

 DNE:   25. 2. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO:   122/2019/OP 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání ZM 

 

ANOTACE: 
 

Dle přiložené tabulky 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 9 - 122/2019/OP dne 25.2.2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

- schválení změny 
záměru 

Vlastní podnět k.ú. Město Žďár 
ul. Barvířská, ZR 8 
lok. Klafar III 
 

8037/6 - 8037/31,  
8064/6, 8065/7, 8065/8 

Změna termínu pro vydání povolení 
umístění a provedení stavby a termínu 
pro vydání dokladu o užívání stavby – 
výstavba řadových rodinných domů 
 

b) Nabytí pozemku 
- schválení 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Vysocká, ZR 5 
 

2264/5 – ost.pl., 
ost.kom. – 409 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání chodníku 
v ulici Vysocká 
 
 

c) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
Mělkovice 

8605 – ost.pl., ost.kom. 
– 347 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání komunikace 
v lokalitě místní části Mělkovice 
 
 

 



a) - Rada města dne 14. 1. 2019 vyhlásila záměr na změnu termínu pro vydání povolení 
umístění a provedení stavby a termínu pro vydání dokladu o užívání stavby, týkajících se 
výstavby řadových rodinných domů na ulici Barvířská, lokalita Klafar ve Žďáře nad 
Sázavou dle záměru č. Z-191/2017-OP a záměru č. Z-1/2018-OP s tím, že povolení 
umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2019 a doklad o užívání 
stavby bude vydán nejpozději do 30. 9. 2022.  

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 18. 12. 2018 do 17. 1. 2019. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu termínu pro vydání povolení umístění a provedení stavby a termínu pro vydání 
dokladu o užívání stavby, týkajících se výstavby řadových rodinných domů na ulici 
Barvířská, lokalita Klafar ve Žďáře nad Sázavou dle záměru č. Z-191/2017-OP a záměru 
č. Z-1/2018-OP s tím, že povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději 
do 30. 9. 2019 a doklad o užívání stavby bude vydán nejpozději do 30. 9. 2022.  

(příloha č. 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



b) - Kontrolou majetku ve vlastnictví města bylo zjištěno, že na pozemku p. č. 2264/5 – 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 409 m2 v k. ú. Město Žďár se nachází chodník z ul. 
Wonkova, ZR 1 na ul. Vysocká, ZR 5, který je v majetku města. Pozemek vlastní dle 
výpisu z katastru nemovitostí Česká republika s příslušností hospodařit Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha – Nové Město. 

 
Město Žďár nad Sázavou proto požádalo ÚZSVM o možnost bezúplatného převodu do 
majetku města. 
 
ÚZSVM s tímto převodem souhlasí a zaslal městu ke schválení v zastupitelstvu města 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
ÚZSVM/BZR/6884/2018 – BZRM včetně ověřovací Doložky. 

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

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatné nabytí pozemku do 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. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 2264/5 – 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 409 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se nachází 
chodník v majetku města z ul. Wonkova, ZR 1 na ul. Vysocká, ZR 5, z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní 
pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 
1686/26, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku zastavěného 
chodníkem. 
Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/6884/2018 – 
BZRM včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění. 

(příloha č. 2) 
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c) - Kontrolou majetku ve vlastnictví města bylo zjištěno, že na pozemku p. č. 8605 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace ve výměře 347 m2 v k. ú. Město Žďár se nachází veřejná 
místní komunikace, která slouží jako přístupová cesta k nemovitostem ve vlastnictví 
fyzických osob a zároveň jako cesta pro pěší od autobusové zastávky do Mělkovic – 
místní části města Žďáru nad Sázavou. Tato cesta je v majetku města. Pozemek vlastní 
dle výpisu z katastru nemovitostí Česká republika s příslušností hospodařit Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha – Nové Město. 
 
Město má zájem na celkové opravě této přístupové cesty od silnice I. třídy I/19 do místní 
části Mělkovice včetně opravy železničního přejezdu. 

  
Z uvedených důvodů město Žďár nad Sázavou proto požádalo ÚZSVM o možnost 
bezúplatného převodu do majetku města. 
 
ÚZSVM s tímto převodem souhlasí a zaslal městu ke schválení v zastupitelstvu města 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. ÚZSVM/BZR/76/2019 – BZRM včetně ověřovací Doložky. 

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

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatné nabytí pozemku do 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. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 8605 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 347 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se 
nachází veřejná místní komunikace, sloužcí jako přístupová cesta k nemovitostem ve 
vlastnictví fyzických osob a zároveň jako cesta pro pěší od autobusové zastávky do 
Mělkovic – místní části města Žďáru nad Sázavou, z vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště 
Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 
1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku zastavěného veřejnou 
místní komunikací. 
Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. 
ÚZSVM/BZR/76/2019 včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.  

(příloha č. 3 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3











JANTUP
Elipsa




