
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 23 

 DNE:   7. 10. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO:   369/2019/OP 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání  

 

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. 23 - 369/2019/OP dne 7. 10. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku, příp. 

pronájem pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru  
 

J. M.,  
Hamry n.S. 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Vysocká, ZR 5 

3210 – zahrada – 65 m2 
3211 – ost. plocha, ost. 
komunikace - 191 m2 
3212 – travní porost  
- 136 m2 
 

Výstavba řadových garáží 

b) Pronájem pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

T. V., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Chelčického ZR 6
 

6063/3 – ost.pl., 60 m2  Zajištění dostatečného soukromí před 
okny bytových jednotek v přízemí po 
přestavbě BD Výměnička 

c) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

J. Ch., Borač k.ú. Město Žďár 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6488 - zast. pl.- 19 m2 
 

Stávající Prefa garáž v lok. U Zdaru – 
změna vlastníka  

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 
 

Společenství vlastníků 
jednotek domu Okružní 
7 a 9, ZR 3 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

1437 Přístavba zavěšených betonových lodžií 
v rámci stavebních úprav BD 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Kraj Vysočina, Jihlava k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
 

5041/1 
 

Stavba „Technická infrastruktura pro 
průmyslovou oblast Jamská II“ 
 

f) Věcné břemeno 
- schválení 

Kraj Vysočina, Jihlava k.ú. Město Žďár 
ul. Vodárenská,ZR 1 
 

 
3394 

Stavba „Rekonstrukce ulice Vodárenská- 
Kosinkova“ 
 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

I. M.,  
ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Trnková, ZR 5 
 

2712/1, 2714/2 Plynovodní přípojka pro č.p. 1173 
(objekt RD) 

h) 
 

Dohoda o prostorovém 
uspořádání staveb 
- schválení 
 

SVK Žďársko, ZR 
VAS a.s., ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Drdlova, Dolní, 
Jungmannova, 
Bezručova, 
Santiniho, Veselská, 
Zahradní, Jiřího 
z Poděbrad, 1.máje, 
Barákova, Horní a 
Brněnská , ZR  
 

Viz příloha Vzájemná prostorová poloha staveb 
vodních děl (vodovodů a kanalizací) a 
stromů v rámci akce Revitalizace 
stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019. 
 

 



a) - Dne 12. 9. 2019 p. J. M., bytem Hamry nad Sázavou, požádal o odprodej pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3210 – zahrada ve výměře 65 m2, p. č. 
3211 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 191 m2 a p. č. 3212 – trvalý travní 
porost ve výměře 136 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby řadových garáží 
v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Nesouhlasíme. Dle usnesení Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou se pozemky 
města pro řadové garáže neprodávají. Zároveň je v přípravě celková revitalizace ul. 
Vysocká, která může vyvolat nutnost směn pozemků. Proto je nutné ponechat si 
pozemky ve vlastnictví do doby realizace stavby. Není možný ani dlouhodobý pronájem.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Viz odbor RÚP. 
 
- Žádost byla předložena k projednání radě města na zasedání dne 23. 9. 2019 a tato 
přijala níže uvedené usnesení: 
Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to p. č. 3210 – zahrada ve výměře 65 m2, p. č. 3211 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 191 m2 a p. č. 3212 – trvalý travní porost ve výměře 136 m2 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 výstavby řadových garáží v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5. 
 
- Shora uvedený žadatel byl seznámen s tímto rozhodnutím. Následně zaslal žadatel dne 
29.9.2019 svoji reakci k přijatému usnesení, v níž žádá radu města o přehodnocení 
stanoviska k výstavbě řadových garáží, příp. osazení souběžně umístěných garáží 
(prefabrikované betonové skelety) - viz příloha č. 1. 
 
- Dne 2. 10. 2019 žadatel doplnil ještě svoji shora uvedenou žádost o přehodnocení 
rozhodnutí RM s tím, že v případě nemožnosti prodeje pozemků pro umístění garáží, by 
souhlasil s dlouhodobým pronájmem. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
není  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 3 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání bere na vědomí reakci žadatele a setrvává 
na svém původně přijatém usnesení a nadále neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej, případně dlouhodobý pronájem pozemků a nedoporučuje zastupitelstvu města 
ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to p. č. 3210 – zahrada ve výměře 65 m2, p. č. 3211 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 191 m2 a p. č. 3212 – trvalý travní porost ve výměře 136 m2 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 výstavby řadových garáží, příp. osazení souběžně umístěných 
garáží (prefabrikované betonové skelety) v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5. 

(příloha č. 1) 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1

JANTUP
Elipsa



 
 
 
 
 
 
 
Dobrý den,  
 
děkuji za Vaši zprávu. Nicméně rozhodnutí mne negativně překvapilo a musím přiznat, že mu 
nerozumím. Vnímám mimo jiné dlouhodobé parkování ve městě, počet a kvalitu parkovacích 
míst, garáží, jako zásadní problém a zejména v přilehlé městské části Libuším odlehčení ulice 
o několik parkujících aut uvítají a ocení snad každý.   
 
Z tohoto důvodu jsem vytipoval vhodné pozemky, které jsou v principu desítky let nevyužité 
a prakticky nevhodné k jakékoliv realizaci i s ohledem na jejich polohu, sousedící pozemky, 
stavby a jejich vlastníky. Pozemky přímo nesousedí s ulicí Vysocká, svou polohou, rozlohou 
a soudícími pozemky (kde mimo jiné je 22 garáží) je jejich využití přímo předurčené a 
vhodné pro osazení garážemi. Lokalita a sousedící stavby, jako jsou sklady a průmyslové 
objekty, více méně v zanedbaném stavu nemá dlouhodobě žádné využití navíc si žádá 
prostředky města na jejich údržbu a sekání travního prorostu například.  
 
Výše si prosím všimněte, že používám vhodnější pojem a to je osazení, kdy gařáže jsou 
prefabrikované betonové skelety vč. podlah, které se na pozemek umísťují osazují bez 
nutnosti obtěžující stavební činnosti, vyžadují pouze zpevnění a připravení pozemku. Shodně 
nenáročně a dají i odstranit, pokud by někdy v budoucnosti skutečně došlo k zásadním 
urbanistickým změnám v dané lokalitě, kterou již více jak 35let nedoznala... 
 
Prosím tedy prostřednictvím Vás o přehodnocení stanoviska rady města k mnou podané 
žádosti. V příloze najdete náčrtek, který uvažuje o 5-7 možných garážích, možná je můžeme 
opravit použitou formulaci řadové garáže na garáže, jelikož varianta jejich souběžného 
nikoliv řadového uspořádání je vhodnější volbou. 
 
Dovolím se však tedy formulovat dotaz opačného pohledu, pokud občan, investor, chce 
napomoci dlouhodobému parkování ve městě,  které pozemky, by město uvažovalo nabídnout 
pro realizaci garáží pro vlastníky bytových jednotek ve městě Žďár nad Sázavou. 
 
Děkuji a s přáním hezkého večera 

 
 





b) - Pan T. V., bytem ZR 6, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 6063/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 60 m2 
v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování předzahrádky před okny bytových jednotek 
nově zkolaudovaného domu „BD Výměnička“ Haškova čp. 2172/60 z důvodu zajištění 
dostatečného soukromí ve spodních bytech. Jak žadatel uvádí ve své žádosti – lidé, kteří 
chodí kolem domu, si zkracují cestu přes trávník a chodí přímo za okny obyvatel. Díky 
tomu není zajištěno ve spodních bytech dostatečné soukromí. Tento prostor by byl 
osazen lehkým pletivovým plotem, kdykoli na požádání demontovatelným.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Nedoporučujeme. Bude prováděna úprava tras komunikací (územní studie doc. Drdly).  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
viz odbor RÚP 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
není  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 6063/3 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za 
účelem vybudování předzahrádky před okny bytových jednotek nově zkolaudovaného 
domu „BD Výměnička“ Haškova čp. 2172/60, ZR 6, z důvodu zajištění dostatečného 
soukromí ve spodních bytech (oplocení z lehkého pletiva, kdykoli demontovatelné). 

(příloha č. 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 2 

JANTUP
Elipsa



c) - Pan J. Ch., trvale bytem Borač, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6488 – 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 dle kupní smlouvy ze dne 12. 9. 2018. Dříve byl předmětný 
pozemek užíván na základě uzavřené smlouvy o dočasném užívání pozemku mezi p. 
M.S., trvale bytem ZR 3 (zemřel) a býv. čsl. státem - Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou ze dne 30. 1. 1991. 
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
bez připomínek. 
 
- Rada města dne 26. 8. 2019 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6488 – 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 27. 8. do 26. 9. 2019. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem z nájemného za pozemek ve výši 627 Kč/rok  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. J. Ch., trvale bytem Borač, a to p. č. 6488 – 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 a výše 
nájemného 33 Kč/m2/rok. 

(příloha č. 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3



d) - Dne 30. 5. 2016 Společenství vlastníků jednotek domu Okružní 7, 9 se sídlem Okružní 
1893, ZR 3, požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1437 v k. ú. Město Žďár v šíři 
cca 2 m kolem přední strany uvedeného byt. domu – za účelem přístavby zavěšených 
betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Okružní 7, 9, Žďár nad 
Sázavou“ č.p. 1892, 1893, ZR 3, součást pozemku p. č. 1435 v k. ú. Město Žďár včetně 
přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1435 v k. ú. Město Žďár a 
případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR ve svém vyjádření 
z června r. 2016 souhlasily se zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- Rada města dne 27. 6. 2016 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Okružní 7, 9 se sídlem Okružní 1893, ZR 3 
– jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 
1437, 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 kolem přední strany uvedeného byt. domu – za účelem 
přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu 
Okružní 7, 9, Žďár nad Sázavou“ č.p. 1892, 1893, ZR 3, součást pozemku p. č. 1435 
v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1435 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. 
 
- Dne 28. 6. 2016 byla předmětná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB uzavřena. 
 
- Nyní po realizaci stavebních úprav včetně přístavby lodžií byl předložen GP č. 4470-
40/2019 ze dne 5. 6. 2019 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 1437 v šíři 
2,5m v k. ú. Město Žďár. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB dle 
předloženého GP 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 10.000 
Kč + platná sazba DPH – již uhrazena v r. 2016 při uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení VB  
 
- RM je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle zhotoveného GP. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Okružní 7, 9 se sídlem Okružní 1893, ZR 3 
– jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4470-
40/2019 ze dne 5. 6. 2019 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 1437, 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 2,5 m kolem přední strany uvedeného byt. domu – za účelem umístění 
přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu 
Okružní 7, 9, Žďár nad Sázavou“ č.p. 1892, 1893, ZR 3, součást pozemku p. č. 1435 
v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1435 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. 4) 
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e) - Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, 
DIČ:CZ70890749, je vlastníkem pozemku par. č 5041/1 v katastrálním území Město Žďár 
a obci Žďár nad Sázavou. Předmětný pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí pro uvedené 
k.ú. a obec na LV 3489.  
Město Žďár nad Sázavou má v úmyslu vybudovat a provozovat na předmětném pozemku 
stavbu „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II – 1. etapa Žďár nad 
Sázavou“. Rozsah a umístění stavby je orientačně vyznačen nákresem trasy na snímku 
mapy. 
Mezi oběma stranami bylo dohodnuto, že dojde k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti na shora uvedenou stavbu ve prospěch města Žďáru nad Sázavou.   
Tato služebnost se sjednává bezúplatně 
O uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bylo v souladu s 
ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů rozhodnuto usnesením Rady Kraje Vysočina 1596/27/2019/RK dne 24. 9. 2019. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
služebnosti bez připomínek. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
není – bezúplatné zřízení služebnosti 

 
- RM je předkládáno ke schválení uzavření předmětné smlouvy. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749 – jako povinným a městem 
Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, se 
sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749, 
zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3489, obec Žďár nad Sázavou, a to na 
části p. č. 5041/1 v k. ú. Město Žďár v ul. Jamská, ZR 1 – za účelem umístění 
inženýrských sítí v rámci stavby města „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast 
Jamská II – 1. etapa Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem 
provozování uvedené stavby, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch 
oprávněného, v předloženém znění.  

 (příloha č. 5) 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
uzavřená podle ustanovení § 1785 ve spojení s § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění  
 

 
mezi těmito smluvními stranami: 
 
Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku 
IČ: 708 90 749 
DIČ: CZ70890749 
na straně budoucího povinného ze služebnosti 
 
a  
 
Město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 31 
jednající Ing. Martinem Mrkosem, ACCA- starostou města   
IČ: 002 95 841 
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti 

 
takto: 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Budoucí povinný ze služebnosti je na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých 
věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva 
dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 výhradním vlastníkem pozemku par. č 
5041/1 v katastrálním území Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou (dále jen „pozemek“). 
Předmětný pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště 
Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí pro uvedené k. ú. a obec na LV 3489.  
 

2. Budoucí oprávněný ze služebnosti má v úmyslu vybudovat a provozovat na pozemku stavbu 
„Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II.“ (dále jen „stavba“). Rozsah a 
umístění stavby je orientačně vyznačen nákresem trasy na snímku mapy, který tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. 
 

3. Budoucí povinný ze služebnosti souhlasí se stavbou na pozemku. Při realizaci stavby 
je budoucí oprávněný ze služebnosti povinen šetřit majetek vlastníka pozemku. Dále 
se zavazuje, že výkopové práce a uvedení pozemku do původního stavu budou realizovány 
v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu přírody a krajiny. 
 

4. Budoucí oprávněný ze služebnosti se výslovně zavazuje, že do 90 dnů ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu nebo předávacího protokolu od příslušné příspěvkové organizace 
předloží budoucímu povinnému geometrický plán, kterým bude služebnost zaměřena. 
Geometrický plán se nesmí významně odchýlit od snímku mapy, do kterého byl zakreslen 
rozsah a umístění stavby. Budoucí oprávněný i budoucí povinný se touto smlouvou zavazují, 
že neprodleně po předložení geometrického plánu přistoupí k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v článku II. této smlouvy. Nedodržení 
této lhůty nemá za následek zánik práva na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. 
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Článek II. 
Podstatné náležitosti smlouvy o zřízení služebnosti 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení služebnosti bude zřízena služebnost 

užívání pozemku, ve prospěch oprávněného, spočívající ve zřízení a provozování stavby 
na pozemku. 
 

2. Oprávněný ze služebnosti má v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a 
vjíždět na pozemek, uvedený v čl. I. odst. 1. této smlouvy, za účelem prohlídky a údržby 
stavby. Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem, který na svůj náklad 
pořídí oprávněný. Uvedený geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
služebnosti. 
 

3. Oprávněný právo odpovídající služebnosti přijme a vlastník pozemku bude povinen toto 
právo strpět. 
 

4. Služebnost se sjednává bezúplatně – ve smyslu článku 3. odst. 2 Pravidel. 
  

5. Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí oprávněný.  
 

6. Služebnost bude sjednána na dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba 
na pozemku vlastníka. V případě, že oprávněný ze služebnosti převede tuto stavbu na jiného 
vlastníka, vyjma případu přeměny oprávněného jako právnické osoby, je oprávněný povinen 
do 30 dnů ode dne převodu oznámit povinnému nového vlastníka stavby. 
 

7. Oprávněný a povinný následně uzavřou dohodu o zrušení služebnosti s tím, že náklady 
související se zrušením služebnosti hradí oprávněný. 
 

8. O uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, ve prospěch oprávněného spočívající ve zřízení, 
provozování a údržbě stavby v rozsahu zaměřeném geometrickým plánem, bude v souladu s 
ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění rozhodovat 
usnesením Rada Kraje Vysočina. 
 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný 
vkladem práva s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
 

Článek III. 
Povinnosti budoucího oprávněného při zřízení, provozování a údržbě stavby  

 
1. Budoucí oprávněný se zavazuje písemně, v souladu se zákonem, oznámit příslušné 

příspěvkové organizaci, která majetek užívá, každý zásah a účel zásahu na pozemku 
budoucího povinného, ke kterému je oprávněn z této smlouvy a šetřit co nejvíce jeho 
majetek. Pokud z důsledku existence služebnosti vznikne výstavbou, údržbou a opravami 
stavby, ze strany budoucího oprávněného, ale i nezaviněně, tj. provozní závadou, straně 
vlastníka zatěžované nemovitosti škoda a znehodnocení pozemku, ponese náklady na jejich 
odstranění budoucí oprávněný, případně zajistí nápravu v plném rozsahu. 
 

2. Budoucí oprávněný se zavazuje, že stavba bude vybudována dle schválené projektové 
dokumentace. 
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3. V případě, že nebude budoucím oprávněným ze služebnosti do tří let od podpisu této 
smlouvy započata stavba, uvedená v článku I. bod 2., na uvedeném pozemku, ruší se tato 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti od samého počátku. 
 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou výtiscích je určeno 
pro budoucího oprávněného a budoucího povinného. 
 

3. Podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti oběma smluvními stranami 
vzniká budoucímu oprávněnému právo realizovat uvažovanou stavbu na pozemku. 
 

4. O uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bylo v souladu s ustanovením 
§ 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů rozhodnuto 
usnesením Rady Kraje Vysočina 1596/27/2019/RK dne 24.9. 2019. 

 
5. Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 369/2019/OP 

dne 7.10. 2019. 
 

6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti přečetly, že je uzavírána po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.  

 
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy.  

 
8. Budoucí oprávněný ze služebnosti výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 

včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina. 

 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne …………… V Jihlavě dne ………………. 
Za budoucího oprávněného Za budoucího povinného  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. ………………………………… 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA Ing. Martin Kukla 
 starosta města náměstek hejtmana pro oblast 
  ekonomiky a majetku 





f) - Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, 
DIČ:CZ70890749, je vlastníkem pozemku par. č 3394 v katastrálním území Město Žďár a 
obci Žďár nad Sázavou. Předmětný pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí pro uvedené 
k.ú. a obec na LV 3489.  
Město Žďár nad Sázavou má v úmyslu vybudovat a provozovat na předmětném pozemku 
stavbu „Rekonstrukce ulice Vodárenská - Kosinkova. Žďár nad Sázavou“. Rozsah a 
umístění stavby je orientačně vyznačen nákresem trasy na snímku mapy. 
Mezi oběma stranami bylo dohodnuto, že dojde k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti na shora uvedenou stavbu ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. .  
Tato služebnost se sjednává bezúplatně 
O uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bylo v souladu s 
ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů rozhodnuto usnesením Rady Kraje Vysočina 1596/27/2019/RK dne 24. 9. 2019. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
služebnosti bez připomínek. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
není – bezúplatné zřízení služebnosti 

 
RM je předkládáno ke schválení uzavření předmětné smlouvy. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749 – jako povinným a městem 
Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, se 
sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749, 
zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3489, obec Žďár nad Sázavou, a to na 
části p. č. 3394 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Vodárenská, ZR 4 a ul. Kosinkova, ZR 7 – 
za účelem umístění stavby města „Rekonstrukce ulice Vodárenská - Kosinkova. Žďár 
nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování uvedené stavby, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného, v předloženém 
znění.  

 (příloha č. 6) 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
uzavřená podle ustanovení § 1785 ve spojení s § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění  
 

 
mezi těmito smluvními stranami: 
 
Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku 
IČ: 708 90 749 
DIČ: CZ70890749 
na straně budoucího povinného ze služebnosti 
 
a  
 
Město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 31 
jednající Ing. Martinem Mrkosem, ACCA- starostou města   
IČ: 002 95 841 
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti 

 
takto: 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Budoucí povinný ze služebnosti je na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých 
věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva 
dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 výhradním vlastníkem pozemku par. č 
3394 v katastrálním území Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou (dále jen „pozemek“). 
Předmětný pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště 
Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí pro uvedené k. ú. a obec na LV 3842.  
 

2. Budoucí oprávněný ze služebnosti má v úmyslu vybudovat a provozovat na pozemku stavbu 
„Rekonstrukce ulice Vodárenská- Kosinkova“ (dále jen „stavba“). Rozsah a umístění stavby 
je orientačně vyznačen nákresem trasy na snímku mapy, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. 
 

3. Budoucí povinný ze služebnosti souhlasí se stavbou na pozemku. Při realizaci stavby 
je budoucí oprávněný ze služebnosti povinen šetřit majetek vlastníka pozemku. Dále 
se zavazuje, že výkopové práce a uvedení pozemku do původního stavu budou realizovány 
v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu přírody a krajiny. 
 

4. Budoucí oprávněný ze služebnosti se výslovně zavazuje, že do 90 dnů ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu nebo předávacího protokolu od příslušné příspěvkové organizace 
předloží budoucímu povinnému geometrický plán, kterým bude služebnost zaměřena. 
Geometrický plán se nesmí významně odchýlit od snímku mapy, do kterého byl zakreslen 
rozsah a umístění stavby. Budoucí oprávněný i budoucí povinný se touto smlouvou zavazují, 
že neprodleně po předložení geometrického plánu přistoupí k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v článku II. této smlouvy. Nedodržení 
této lhůty nemá za následek zánik práva na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. 
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Článek II. 
Podstatné náležitosti smlouvy o zřízení služebnosti 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení služebnosti bude zřízena služebnost 

užívání pozemku, ve prospěch oprávněného, spočívající ve zřízení a provozování stavby 
na pozemku. 
 

2. Oprávněný ze služebnosti má v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a 
vjíždět na pozemek, uvedený v čl. I. odst. 1. této smlouvy, za účelem prohlídky a údržby 
stavby. Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem, který na svůj náklad 
pořídí oprávněný. Uvedený geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
služebnosti. 
 

3. Oprávněný právo odpovídající služebnosti přijme a vlastník pozemku bude povinen toto 
právo strpět. 
 

4. Služebnost se sjednává bezúplatně – ve smyslu článku 3. odst. 2 Pravidel. 
  

5. Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí oprávněný.  
 

6. Služebnost bude sjednána na dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba 
na pozemku vlastníka. V případě, že oprávněný ze služebnosti převede tuto stavbu na jiného 
vlastníka, vyjma případu přeměny oprávněného jako právnické osoby, je oprávněný povinen 
do 30 dnů ode dne převodu oznámit povinnému nového vlastníka stavby. 
 

7. Oprávněný a povinný následně uzavřou dohodu o zrušení služebnosti s tím, že náklady 
související se zrušením služebnosti hradí oprávněný. 
 

8. O uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, ve prospěch oprávněného spočívající ve zřízení, 
provozování a údržbě stavby v rozsahu zaměřeném geometrickým plánem, bude v souladu s 
ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění rozhodovat 
usnesením Rada Kraje Vysočina. 
 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný 
vkladem práva s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
 

Článek III. 
Povinnosti budoucího oprávněného při zřízení, provozování a údržbě stavby  

 
1. Budoucí oprávněný se zavazuje písemně, v souladu se zákonem, oznámit příslušné 

příspěvkové organizaci, která majetek užívá, každý zásah a účel zásahu na pozemku 
budoucího povinného, ke kterému je oprávněn z této smlouvy a šetřit co nejvíce jeho 
majetek. Pokud z důsledku existence služebnosti vznikne výstavbou, údržbou a opravami 
stavby, ze strany budoucího oprávněného, ale i nezaviněně, tj. provozní závadou, straně 
vlastníka zatěžované nemovitosti škoda a znehodnocení pozemku, ponese náklady na jejich 
odstranění budoucí oprávněný, případně zajistí nápravu v plném rozsahu. 
 

2. Budoucí oprávněný se zavazuje, že stavba bude vybudována dle schválené projektové 
dokumentace. 
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3. V případě, že nebude budoucím oprávněným ze služebnosti do tří let od podpisu této 
smlouvy započata stavba, uvedená v článku I. bod 2., na uvedeném pozemku, ruší se tato 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti od samého počátku. 
 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou výtiscích je určeno 
pro budoucího oprávněného a budoucího povinného. 
 

3. Podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti oběma smluvními stranami 
vzniká budoucímu oprávněnému právo realizovat uvažovanou stavbu na pozemku. 
 

4. O uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bylo v souladu s ustanovením 
§ 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů rozhodnuto 
usnesením Rady Kraje Vysočina 1596/27/2019/RK dne 24.9. 2019. 

 
5. Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 369/209/OP 

dne 7. 10. 2019. 
 

6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti přečetly, že je uzavírána po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.  

 
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy.  

 
8. Budoucí oprávněný ze služebnosti výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 

včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne …………… V Jihlavě dne ………………. 
Za budoucího oprávněného Za budoucího povinného  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. ………………………………… 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA Ing. Martin Kukla 
 starosta města náměstek hejtmana pro oblast 
  ekonomiky a majetku 
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g) - Manželé Z. a J. P., oba bytem ZR 5, požádali o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 
2712/1 a 2714/2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování NTL plynovodní přípojky ke 
stávajícímu RD č.p. 1173 na p. č. 2713 v k. ú. Město Žďár v ul. Trnková 7, ZR 5.  
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu vyřizování shora uvedené podané žádosti došlo ke 
změně vlastnictví nemovitosti RD č.p. 1173 na p. č. 2713 v k. ú. Město Žďár v ul. Trnková 
7, ZR 5, bude VB nově zřízeno pro pí I. M., bytem ZR 4. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. 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 1.000 
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 pí 
I.M., trvale bytem ZR 4 – jako oprávněnou - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad 
Sázavou, a to na částech p. č. 2712/1 a 2714/2 v k.ú. Město Žďár – za účelem umístění 
NTL plynovodní přípojky ke stávajícímu RD č.p. 1173 na p. č. 2713 v k. ú. Město Žďár 
v ul. Trnková 7, ZR 5,  včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav 
a případné další rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky se zřizuje za 
jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 7) 
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h) - Město Žďár nad Sázavou je zadavatelem projektové dokumentace a investorem akce 
„Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“, jež řeší výsadbu nových stromů 
(dále jen „stromů“) do ochranných pásem stávajících „staveb vodních děl“. 
 
SVK Žďársko je vlastníkem stávajících vodovodů a stávajících kanalizací ve městě Žďár 
nad Sázavou, v ul. Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, 
Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská, (dále jen „staveb 
vodních děl“), tj. v zájmovém území akce „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 
2019“. Provozovatelem těchto „staveb vodních děl“ je VAS a.s. ZR.  
 
V zájmovém území výsadby stromů se také mohou nacházet potrubí vodovodních a 
kanalizačních přípojek, tyto přípojky jsou však dle příslušných zákonných ustanovení ve 
vlastnictví majitelů nemovitostí, jež jsou těmito přípojkami na vodovod a kanalizaci 
napojeny. 
 
Vzájemná prostorová poloha „staveb vodních děl“ a „stromů“ je vyznačena ve výkrese 
z projektové dokumentace akce „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“, 
jež je přílohou této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“. 
 
Vzhledem k tomu, že investor výsadby „stromů“, z důvodu již existujících „staveb vodních 
děl“, nemůže dodržet zákonem stanovená ochranná pásma staveb vodních děl (dle zák. 
274/2001 Sb., § 23, odst. 3, v platném znění), požádal SVK Žďársko jako vlastníka těchto 
zařízení a VAS jako jejich provozovatele, o udělení souhlasu s prostorovým uspořádáním 
staveb (dle zák.274/2001 Sb., §23, odst. 5, v platném znění a to souhlasu dle ust. § 23, 
odst. 5, písm. „a)“ a „d“). 
 
Pro realizaci stavby je třeba uzavřít Dohodu o prostorovém uspořádání staveb pro akci 
„Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“ v ul. Drdlova, Dolní, 
Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, 
Barákova, Horní a Brněnská v k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár. Předmětem je výsadba 
nových stromů do ochranného pásma stávající kanalizace a stávajícího vodovodu. VAS, 
jako provozovatel vodárenských sítí, vydal vyjádření k výsadbě „stromů“ - dále platí 
ostatní podmínky vyjádření VAS čj. ZR/4040/2019-Še za podmínky, že se dohodou 
město Žďár nad Sázavou zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně 
v souvislosti s výsadbou stromů v ochranném pásmu kanalizace a vodovodu vzniknou. 
Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení městem Žďár nad Sázavou.   

 
Předsednictvo SVK Žďársko schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání 
staveb pro akci „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“ v ul. Drdlova, 
Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 
1.máje, Barákova, Horní a Brněnská v k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár na svém zasedání 
dne 26. 9. 2019.  
 
- RM je předkládána ke schválení předmětná Dohoda o prostorovém uspořádání staveb 
v předloženém znění. 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém 
uspořádání stavby v rámci akce „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“ v 
k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár, mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem 
Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem vodovodu a kanalizace, městem Žďár nad 
Sázavou – jako investorem akce a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. 



se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku 
SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, 
v souvislosti s výsadbou nových stromů v ul. Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, 
Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská 
v k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár, z důvodu již existující kanalizace a vodovodu 
v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb 
vodních děl, v předloženém znění. 

 (příloha č. 8) 
 

 



 1

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:                 

 

1.  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
      se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
      zastoupen: Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva   
      IČO: 43383513 DIČ: CZ 43383513   
      Reg. pod č. j.  8/93 OkÚ, Žďár nad Sázavou       
      jako vlastník stávajících staveb vodovodů a kanalizací ve Žďáru nad Sázavou  
      (dále jen SVK Žďársko) 
 

2.   Město Žďár nad Sázavou 
       se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
       zastoupeno: Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města 
       IČO : 00295841    
       jako investor stavby „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“ 
       (dále jen Město Žďár nad Sázavou) 

 

3.  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
      se sídlem:  Soběšická  820/156, 638 01 Brno 
      přistupující k dohodě  - z titulu provozovatele a správce majetku SVK Žďársko  
      zastoupena: Ing. Karlem Fuchsem, ředitelem divize Žďár nad Sázavou, 
      VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. 
      Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou, 
      IČO: 49455842 DIČ: CZ 49455842   
      Společnost je zapsána v OR odd. B, vložka 1181, vedeném Krajským soudem v Brně      

      (dále jen VAS) 
 

ve smyslu platného zákona 274/2001 Sb. tuto 
 

DOHODU  
o prostorovém uspořádání staveb 

 
 

I. 
 

1. SVK Žďársko je vlastníkem stávajících vodovodů a stávajících kanalizací v městě 
Žďár nad Sázavou, v ul. Drdlova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, 
Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská, 
(dále jen „staveb vodních děl“), tj. v zájmovém území akce „Revitalizace stromořadí 
ve Žďáře nad Sázavou 2019“. Provozovatelem těchto „staveb vodních děl“ je VAS.  
 

2. Město Žďár nad Sázavou je zadavatelem projektové dokumentace a investorem akce 
„Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“, jež řeší výsadbu nových 
stromů (dále jen „stromů“) do ochranných pásem stávajících „staveb vodních děl“. 
 

3. V zájmovém území výsadby stromů se také mohou nacházet potrubí vodovodních a 
kanalizačních přípojek, tyto přípojky jsou však dle příslušných zákonných ustanovení 
ve vlastnictví majitelů nemovitostí, jež jsou těmito přípojkami na vodovod a kanalizaci 
napojeny. 

 

4. Vzájemná prostorová poloha „staveb vodních děl“ a „stromů“ je vyznačena ve výkrese 
z projektové dokumentace akce „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 
2019“, jež je přílohou této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“. 
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5. Vzhledem k tomu, že investor výsadby „stromů“, z důvodu již existujících „staveb 
vodních děl“, nemůže dodržet zákonem stanovená ochranná pásma staveb vodních děl 
(dle zák. 274/2001 Sb., § 23, odst. 3, v platném znění), požádal SVK Žďársko jako vlastníka 
těchto zařízení a VAS jako jejich provozovatele, o udělení souhlasu s prostorovým 
uspořádáním staveb (dle zák.274/2001 Sb., §23, odst. 5, v platném znění a to souhlasu 
dle ust. § 23, odst. 5, písm. „a)“ a „d“). 

 
 

II. 
 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se účastníci dohodli na následujícím:  
 

SVK Žďársko a VAS s prostorovým uspořádáním staveb, dle zák. 274/2001 Sb., § 23, odst. 5, 
písm. „a)“ a „d)“, souhlasí za těchto podmínek: 

 

1. Podmínkou výsadby „stromů“ v ochranných pásmech „staveb vodních děl“, je 
dodržení alespoň minimální vzdálenosti „stromů“ dle schválené projektové 
dokumentace od stávajících „staveb vodních děl“ (od vnějšího líce potrubí ve smyslu 
zákona 274/2001 Sb. v platném znění). 
 

2. Město Žďár nad Sázavou se zavazuje, že uhradí veškeré případné škody a újmy, které 
v souvislosti s prováděním prací při výsadbě „stromů“ v ochranných pásmech „staveb 
vodních děl“ vzniknou SVK Žďársko a rovněž případné škody a újmy, které vzniknou 
VAS z důvodu přerušení či vadné dodávky pitné vody nebo přerušení či vadného 
odvádění odpadních vod.  
 

3. V případě potřeby provádění jakýchkoliv stavebních prací a prací, souvisejících 
s výsadbou nebo údržbou „stromů“ dle této „Dohody o prostorovém uspořádání 
staveb“, v ochranných pásmech „staveb vodních děl“ – tj. v úsecích vyznačených v 
situacích dle projektu výsadby „stromů“, jež jsou přílohou této „Dohody o 
prostorovém uspořádání staveb“, si Město Žďár nad Sázavou předem vyžádá souhlas 
SVK Žďársko a bude respektovat podmínky, které pro provádění těchto prací v zájmu 
ochrany „staveb vodních děl“ SVK Žďársko stanoví. 
 

4. V případě potřeby provádění jakýchkoliv stavebních prací, souvisejících s údržbou či 
opravou „staveb vodních děl“, je SVK Žďársko oprávněn tyto práce provést sám, či 
prostřednictvím VAS. Je přitom povinen postupovat tak, aby zabezpečil „stromy“, 
umístěné v ochranných pásmech „staveb vodních děl“ před poškozením v rozsahu 
platných stavebních předpisů a norem. Případné vícenáklady na zabezpečení „stromů“, 
(tj. rozdíl mezi běžnou cenou nákladů opravy, srovnatelnou s obdobnými opravami a 
jejím navýšením z důvodu ochrany stromů, což je například ochranné pažení výkopu 
apod., jejichž navýšení posoudí kvalifikovaný odborník), se Město Žďár nad Sázavou 
zavazuje uhradit. 
 

5. Pokud přes veškerou péči a dodržení technologických postupů dojde při údržbě a 
opravách „staveb vodních děl“ k poškození „stromů“, umístěných v ochranných 
pásmech „staveb vodních děl“, zavazuje se uhradit náklady na uvedení „stromů“ do 
řádného stavu Město Žďár nad Sázavou.  
 

6. Pro investora a pro rozhodnutí správního orgánu k výsadbě „stromů“ dále platí ostatní 
podmínky vyjádření VAS čj. ZR/4040/2019-Še, jenž je přílohou této dohody. 
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III. 
 

Po uzavření této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ SVK Žďársko a VAS nemají 
námitky k rozhodnutí správního orgánu pro realizaci stavby: 
 

„Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019“ 
 
 

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

V. 
 

 „Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ je vyhotovena na základě žádosti Města Žďár 
nad Sázavou, za účelem naplnění zákona č. 274/2001 Sb., § 23, odst. 5, písm. „a)“ a „d“). 

 
Tato „Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ je platná dnem podpisu smluvními stranami 
a účinná je dnem podpisu smluvními stranami. 

 
 „Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ byla projednána a schválena na zasedání rady 
Města Žďár nad Sázavou dne 7. 10. 2019 na zasedání RM č. 23 pod č. j. 369/2019/OP to vše 
v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.                         

 
Uzavření této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ je realizováno v rámci práv a 
povinností, vyplývajících ze Stanov a ostatních předpisů SVK Žďársko. „Dohoda o 
prostorovém uspořádání staveb“ byla schválena předsednictvem SVK Žďársko dne 26. 9. 
2019. 

 
Smluvní strany souhlasí se zněním této „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“. 
Prohlašují, že si ji řádně pročetly a podepsaly podle jejich svobodné vůle, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců. Smluvní 
strany jsou si rovněž vědomy právních důsledků plynoucích z této „Dohody o prostorovém 
uspořádání staveb“. 

 
„Dohoda o prostorovém uspořádání staveb“ je vyhotovena ve 3 stejnopisech po 4 stranách pro 
každé paré s přílohami uvedenými v čl. I. a čl. II. této dohody. 
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Jedno paré „Dohody o prostorovém uspořádání staveb“ je učeno pro SVK Žďársko, 1 paré 
pro Město Žďár nad Sázavou a 1 paré pro VAS. 
 
 
Žďár nad Sázavou 
Dne: 
 
 
 
                                        
                                                                              .........................................................................                        

                                                                             Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                              
                                                                            v zastoupení místopředsedou předsednictva  

                                                                         Ing. Petrem Leopoldem 
 
Žďár nad Sázavou   
Dne: 
 

 
 
 
 

                                                                              .........................................................................                        
                                                                              Město Žďár nad Sázavou                                       

                                                                              v zastoupení starostou města   
                                                                              Ing. Martinem Mrkosem ACCA 

 
Žďár nad Sázavou 
Dne: 
 

 
 
 

 
                                                                       .......................................................................... 

                                                                              VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  
                                                                    v zastoupení ředitelem divize Žďár n. S.   

                                                                 Ing. Karlem Fuchsem 
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09 BEZRUČOVA D 1_50009 BEZRUČOVA E10 SANTINIHO



09 BEZRUČOVA A 1_50009 BEZRUČOVA B09 BEZRUČOVA C



11 VESELSKÁ 1_50011 VESELSKÁ / 12 ZAHRADNÍ



13 JIŘÍHO Z PODĚBRAD / 15 BARÁKOVA                    1_50014 1. MÁJE



16 HORNÍ 1_50017 BRNĚNSKÁ

17 BRNĚNSKÁ




