
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 

 DNE:   1. 6. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO:   700/2020/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, sportu a 
marketingu: 

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 jednání RM č. 45 - č.j. 700/2020/OP dne 1. 6. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- zrušení původního 
usnesení a vyhlášení 
nového záměru 
 

Z. a Z. M., Stržanov 
 
 

k.ú. Stržanov, ZR 2 
 

195/1 – ost.plocha 
- 35 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemku u 
RD – zbytková část bývalé cesty 

b) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru na 
změnu původního záměru 
 

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

4669/1 – ost.pl. –nově dle 
GP pozemky 
4669/99 – zast.pl.- 70 m2 
4669/100 – ost.pl. – 12 m2

4669/101 – ost.pl. – 66 m2

 

Majetkoprávní vypořádání pozemků 
po přístavbě RD (původně přestavba 
bývalé kotelny u BD na RD) 

c) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru na 
změnu podmínek 
původního záměru 
 

LENOX INVEST a.s., 
Praha 

k.ú. Město Žďár 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl.  
- cca 40 m2 
 

Novostavba víceúčelového objektu – 
IOOV – prodloužení termínu pro 
vydání povolení stavby 

d) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

Ing. T. K. 
R. Ch., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Okružní, ZR 3 
 

894 – ost.plocha 
- zahrádka - 17,5 m2 
- zatravněno - 52,5 m2 

Zahrádka a údržba pozemku u BD 

e) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

V. a M. B., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Luční, ZR 5 
 

2759 – ost.plocha 
- zahrádka - 8 m2 
- zatravněno - 42 m2 

Zahrádka a údržba pozemku u BD 

f) 
 

Výpůjčka pozemku 
- schválení 

Žijeme Žďárem, z.s., ZR 
 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Farská humna, 
ZR 1 
 

137/1 – ost.plocha 
- cca 2600 m2 

Veřejně prospěšná akce – Bleší trh 

g) 
 

Smlouva zakládající 
právo provést stavbu 
- schválení 

Vamafil, spol. s r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 

9513/1, 9513/2, 9518/5 Výstavba zpevněné plochy – 
komunikace v rámci Přístavby výrobní 
a skladové haly 
 



h) 
 

Nabytí vlastnického práva 
ke komunikaci a VO 
- schválení Kupní 
smlouvy 
 

Theiareal, s.r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Novoměstská, 
ZR 1 
 

na části 4669/90 vč. 2 ks 
VO a na 4976/3 vč. 1 ks 
VO 

Převod stavby komunikace pro pěší a 
3 ks veřejného osvětlení, 
vybudovaných v rámci stavby 
Obchodní centrum Novoměstská 
 

i) 
 

Smlouva o vzájemné 
spolupráci 
- schválení 
 

ZP Ostrov, a.s., Ostrov 
nad Oslavou 

k.ú. Město Žďár 
lok. Vetla, ZR 1 

podél cesty na pozemcích 
9820, 9825, 9814, 9807, 
9783 
 

Neobhospodařování pozemků  podél 
obnovené polní cesty  

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

F. a J. A., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jungmannova , 
ZR 1 
 

2185 Kanalizační přípojka pro č.p. 125/2 – 
RD, ul. Bezručova, ZR 2 
 

k) Věcné břemeno 
- schválení  

Společenství vlastníků 
domu Lesní 245, ZR 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Lesní, ZR 2 
 

570/13, 1147/1 Nové lodžie v rámci stavebních úprav 
bytového domu 
 

l) 
 

Prodej pozemku 
- zrušení usnesení a 
zrušení záměru 

M. T., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Novoměstská,  
ZR 1 

část 5055/1 – orná půda  
– nově dle GP 5055/8 ve 
výměře 800 m2  

Umístění skladu pro internetový 
prodej motocyklových pneumatik – 
rozšíření areálu společnosti 
 

 



a) - Manželé Z. a Z. M., Stržanov, požádali o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 195/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. 
Stržanov - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – zbytková část bývalé  
cesty, nyní součást zahrady u RD č.p. 79, Stržanov, ZR 2. 
 
- V rámci dalšího jednání byla žadatelům ze strany města Žďáru nad Sázavou zaslána 
nabídka výše kupní ceny na prodej p. č. 195/1, k. ú. Stržanov z vlastnictví města. Tato 
nabídka činí 750 Kč/m2, je odvozena ze znaleckého posudku, jako cena obvyklá a za tuto 
cenu byly realizovány v posledních cca pěti letech podobné prodeje v k. ú. Stržanov 
(příkupy, zarovnání pozemku, apod.). 
 
- Ve své reakci žadatelé uvádějí: Nabídnutá cena za 1 m2 pozemku se nám zdá dosti 
vysoká vzhledem k tomu, že je pozemek využíván pouze jako zahrada. Naše představa 
činí cca 100 Kč za 1 m2. Ve Stržanově č.p. 79 žiji od roku 1984 a od této doby je tato 
část pozemku využívána jako zahrada, původně prý sloužil jako obecní cesta na „Markův 
kopec“. Zbylou část cesty nedávno od města koupil p. N., kterému koupě cesty pomohla 
zhodnotit jeho pozemek a může ho využít jako stavební parcelu. V 80. letech stál celý 
pozemek cca 3.000 Kč, tehdy nebylo možné pozemek odkoupit. Chápeme, že dnes jsou 
ceny jiné, ale za 750 Kč/m2 odkupovat určitě nebudeme. Myslíme si, že pro město je 
tento pozemek absolutně bezcenný a nelze ho městem udržovat, protože nemá 
přístupovou cestu. Prosíme o zvážení, zda by se našel nějaký kompromis na odkup 
těchto 35 m2. V případě, že nebude dohoda možná, upravím hranici pozemku (plot) podle 
katastrálních map.  
Prosíme o předání těchto informací radě města ke konečnému rozhodnutí. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Souhlas s prodejem. 
 
- Žádost byla rovněž zaslána na vědomí Osadnímu výboru Stržanov. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
není – vyhlášení záměru 
 
- Rada města dne 4. 5. 2020 po projednání přijala níže uvedené usnesení:  
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 195/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. 
Stržanov - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – zbytková část bývalé  
cesty, nyní součást zahrady u RD č.p. 79, Stržanov, ZR 2. 
 
Žadatelům bylo rozhodnutí RM o schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku 
sděleno s tím, že se neschvaluje žádost o snížení kupní ceny na 100 Kč/m2 a město trvá 
na min. kupní ceně ve výši 750 Kč/m2. Dále byla žadatelům nabídnuta možnost pronájmu 
užívaného zaploceného pozemku nebo ukončení užívání pozemku – jeho vyklizení a 
odstranění oplocení. Žadatelé byli vyzváni, aby sdělili své rozhodnutí, zda mají zájem o 
koupi pozemku za stanovenou cenu a záměr má být městem vyhlášen nebo má být 
zrušen.    
 
- Pozemek je pro město nepotřebný, není na něj žádný přístup z veřejné komunikace, 
protože je obklopen pozemky v soukromém vlastnictví, proto o něj může mít zájem i jiný 
sousední vlastník. 
 



- Dne 22. 5. 2020 žadatelé sdělili, že mají zájem o prodej pozemku, avšak za částku 100 
Kč/m2, pokud někdo z vlastníků sousedních pozemků nabídne vyšší částku jsou ochotni 
pozemek vyklidit a odstranit plot. O pronájem zájem nemají.  
 
- Proto je RM předkládáno k projednání zrušení usnesení RM ze dne 4. 5. 2020 ve věci 
vyhlášení záměru na předmětný pozemek bez stanovení výše nabídnuté ceny a zároveň 
je předkládáno nově vyhlášení záměru s tím, že případný zájemce v přihlášce uvede 
nabídku kupní ceny. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení:  
1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 4. 5. 2020 ve znění: 
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 195/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. 
Stržanov - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – zbytková část bývalé  
cesty, nyní součást zahrady u RD č.p. 79, Stržanov, ZR 2. 
 
2. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 195/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 
m2 v k. ú. Stržanov - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – zbytková část 
bývalé  cesty, nyní součást zahrady u RD č.p. 79, Stržanov, ZR 2 s tím, že případný 
zájemce v přihlášce uvede nabídku kupní ceny. 

(příloha č. 1) 
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b) - Pan O. P., bytem Řečice, v zastoupení sestry S. Č., bytem ZR 7, která v této 
nemovitosti bydlí na základě řádného pronájmu a RD chce v budoucnu od bratra 
odkoupit, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 68 m2 - za účelem vybudování 
přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé 
výměníkové stanice na byt. jednotku). Dne 4. 10. 2017 proběhlo místní šetření za účasti 
p. starosty a dalších zástupců města.  

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

 
- Rada města dne 18. 12. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 4669/1 – 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 68 m2 (dle mapového podkladu) - za účelem 
vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba 
bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku) s tím, že přesná výměra prodávaného 
pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 20. 12. 2017 do 19. 1. 2018. 

 
Odůvodnění kupní ceny: 
Dle zpracovaného ZP č. 981-2/2018 ze dne 28. 2. 2018 Ing. I. D., na ocenění 1m2 
pozemku p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou, určeného k zastavění, činí cena zjištěná částku ve výši 589 Kč/m2 a cena 
obvyklá částku ve výši 1.100 Kč/m2. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: příjem - kupní cena ve výši 1.100 Kč/m2 + platná 
sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů 
 
- Rada města na svém zasedání dne 12. 3. 2018 projednala a přijala níže uvedené 
usnesení:   
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 4669/1 – 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 68 m2 (dle mapového podkladu) do vlastnictví 
p. O. P., trvale bytem Řečice - za účelem vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 
4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku) 
s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím 
GP 
- za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících 
nákladů 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě v předloženém znění. 
 
- Zastupitelstvo města dne 22. 3. 2018 po projednání schváliálo odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, 
jiná plocha ve výměře cca 68 m2 (dle mapového podkladu) do vlastnictví p. O. P., trvale 
bytem Řečice - za účelem vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 
42, ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku) s tím, že přesná 
výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP 



- za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících 
nákladů 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
v předloženém znění. 
 
- Dne 26. 3. 2018 byla předmětná Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi oběma 
stranami uzavřena. 
 
- Dne 13. 8. 2018 byl vydán MěÚ ZR – odborem stavebním Společný souhlas – společný 
územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na stavbu 
“Přístavba a s tím spojená stavební úprava rodinného domu č.p. 1660 ve Žďáře nad 
Sázavou, ul. Špálova or. č. 42 ve Žďáře nad Sázavou 7 na pozemcích p. č. 4577, 
4669/66 a 4669/1 v k. ú. Město Žďár”.   
 
- Dne 28 6. 2019 byl vydán MěÚ ZR – odborem stavebním Kolaudační souhlas s 
užíváním předmětné stavby. Do systému RUIAN byla stavba zavedena dne 13. 12. 2019. 
 
- K předmětné stavbě byl doložen GP č. 4494-154/2019 ze dne 25. 11. 2019 pro změnu 
obvodu budovy, rozdělení pozemku, kterým bylo zjištěno, že stavba zasahuje do větší 
části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, než pouze na tu část pozemku, 
na který byl vyhlášen původní záměr. 
Dle tohoto GP byl z pův. p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha oddělen díl ve výměře 
70 m2, který byl nově označen jako p. č. 4669/99 – zastavěná plocha a nádvoří ve 
výměře 70 m2 (součástí RD č.p. 1660), dále díl ve výměře 12 m2, který byl nově označen 
jako p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 (součástí RD č.p. 
1660) a díl ve výměře 66 m2, který byl nově označen jako p. č. 4669/101 – ostatní plocha 
a jiná plocha ve výměře 66 m2 – vše v k. ú. Město Žďár. 
 
- Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do větší části pozemku města, než na který byl 
vyhlášen původní záměr č. Z-214/2017-OP (cca 68 m2), je RM předkládáno k projednání 
vyhlášení nověho záměru na prodej pozemků města dle GP č. 4494-154/2019 ze dne 
25.11.2019 pro změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku.   
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to dle GP č. 4494-
154/2019 ze dne 25. 11. 2019 pro změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku - z pův. 
p.č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 70 m2, nově 
označeného jako p. č. 4669/99 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 70 m2 (součástí 
RD č.p. 1660), dále dílu ve výměře 12 m2, nově označeného jako p. č. 4669/100 – 
zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 (součástí RD č.p. 1660) a dílu ve výměře 
66 m2, nově označeného jako p. č. 4669/101 – ostatní plocha a jiná plocha ve výměře 66 
m2 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k 
pozemkům po vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 
(přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku).  
Žadatel do vyhlášeného záměru doloží vyjádření správců inženýrských sítí k navrženému 
odprodeji pozemků dle zhotoveného GP. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.   (příloha č. 2) 
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c) - Zastupitelstvo města dne 6. 9. 2018 schválilo prodej pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře 236 m2 a části pozemku 
p. č. 119/13 - ostatní plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu), 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, vše v k. ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ulice Veselská, do vlastnictví společnosti LENOX 
INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1, IČO 26260212 - 
za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV s tím, že přesná výměra části 
prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.  
- za kupní cenu nabídnutou v e-aukci ve výši 5.600 Kč/m2 bez DPH, tj. za kupní cenu ve 
výši  6.776 Kč/m2 včetně DPH), celkem ve výši 1.870.176 Kč včetně 21% DPH 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění, 
která byla dne 10. 9. 2018. 

 
- Dne 10. 9. 2018 byla předmětná smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi 
oběma stranami uzavřena, a to za předpokladu ve smlouvě uvedených splnění 
podmínek, m.j. že povolení stavby bude vydáno a nabude právní moci do 31.12.2019. 
V listopadu r. 2019 požádala společnost o prodloužení stanovených termínů a navrhla 
vyhlášení záměru na změnu podmínek záměru č. Z-231/2018-OP, a to v části b) 
„povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2019 a termín 
vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo 
kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2021“. Tato podmínka by nově 
zněla:  „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a 
termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky 
nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2022“. 

 
- Rada města dne 18. 11. 2019 vyhlásila záměr na změnu podmínek záměru č. Z-
231/2018-OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno 
nejpozději do 31.12.2019 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 
31.12.2021“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a provedení 
stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby 
(tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán 
nejpozději do 31.12.2022“ s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po 
dobu 15 dní. 
 
- Uvedená změna záměru zveřejněna na úřední desce města v době od 19.11. do 
4.12.2019.  
 
- Rada města dne 2. 12. 2019 po projednání schválila a doporučila zastupitelstvu města 
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 
10.9.2018, v předloženém znění. 
 
- Zastupitelstvo města dne 12. 12. 2019 po projednání schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10.9.2018, v předloženém znění.  
 
- Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě byl uzavřen dne 16. 12. 2019. 
 
- Nyní uvedená společnost požádala znovu o prodloužení termínů stanovených 
v Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019 k uvedené smlouvě - změnu podmínek záměru č. Z-
231/2018-OP a Z-59/2019 - OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby 
bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. 
protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán 
nejpozději do 31.12.2022“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a 
provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a termín vydání dokladu o 



užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) 
bude vydán nejpozději do 31.12.2023“. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: není 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města vyhlašuje záměr na změnu podmínek záměru č. Z-
231/2018-OP a Z-59/2019-OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby 
bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. 
protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán 
nejpozději do 31.12.2022“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a 
provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a termín vydání dokladu o 
užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) 
bude vydán nejpozději do 31.12.2023“ s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce 
města po dobu 15 dní. 

  (příloha č. 3) 
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d) - Pan Ing. T. K. a paní R. Ch., oba trvale bytem ZR 3, požádali o pronájem pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části p. č. 894 – 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 17,5 m2 – za účelem užívání na 
užitkovou zahrádku a výpůjčku části cca 52,5 m2 - za účelem údržby zatravněného 
pozemku u bytového domu čp. 789/65 na p. č. 893 v ul. Okružní, ZR 3 v k. ú. Město 
Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.  
  
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Ve stavu v jakém se pozemek nachází při podpisu smlouvy. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
není – vyhlášení záměru 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje 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 (dle mapového podkladu) části p. č. 
894 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 17,5 m2 – za účelem 
užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku části cca 52,5 m2 - za účelem údržby 
zatravněného pozemku na vlastní náklady u bytového domu čp. 789/65 na p. č. 893 v ul. 
Okružní, ZR 3 v k. ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.  

(příloha č. 4) 
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e) - Manželé V. a M. B., oba bytem ZR 5, požádali o pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části p. č. 2759 – ostatní 
plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 8 m2 – za účelem užívání na užitkovou 
zahrádku a výpůjčku části cca 42 m2 - za účelem údržby zatravněného pozemku u 
bytového domu čp. 1062/46 na p. č. 2752 v ul. Luční, ZR 5 v k.ú. Město Žďár, z důvodu 
změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.  
  
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Ve stavu v jakém se pozemek nachází při podpisu smlouvy. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
není – vyhlášení záměru 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje 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 (dle mapového podkladu) části p. č. 
2759 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 8 m2 – za účelem užívání 
na užitkovou zahrádku a výpůjčku části cca 42 m2 - za účelem údržby zatravněného 
pozemku na vlastní náklady u bytového domu čp. 1062/46 na p. č. 2752 v ul. Luční, ZR 5 
v k.ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě. 

(příloha č. 5) 
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f) - Spolek Žijeme Žďárem, z.s. se sídlem Brodská 1874/23, ZR 3, IČO 02492369, požádal 
o bezplatnou výpůjčku pozemku části p. č. 137/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře  
cca 2 600 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - za účelem pořádání 
jednodenní veřejně prospěšné akce „Bleší trh“ dne 13. 6. 2020 v době od 8 hodin do 12 
hodin v lokalitě Farských humen, ZR 1. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Odbor komunálních služeb dodá do smlouvy technické podmínky.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
není – bezplatná výpůjčka 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje bezplatnou výpůjčku pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou spolku Žijeme Žďárem, z.s. se sídlem Brodská 
1874/23, ZR 3, IČO 02492369, a to části p. č. 137/1 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město 
Žďár ve výměře 2 600 m2 (dle mapového podkladu), 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 pořádání jednodenní veřejně 
prospěšné akce „Bleší trh“ dne 13. 6. 2020 v době od 8 hodin do 12 hodin v lokalitě 
Farských humen, ZR 1 – za předpokladu splnění technických podmínek stanovených 
odborem komunálních služeb MěÚ ZR ve smlouvě o výpůjčce. 

(příloha č. 6) 
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g) - Se společností VAMAFIL, spol. s r.o., se sídlem Jamská 2360/49, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČO 48531430 je připravována kupní smlouva, v souladu se kterou se 
společnost stane vlastníkem části pozemku p.č. 9512/11, orná půda, části pozemku p.č. 
9513/1, orná půda, části pozemku p.č. 9518/5, orná půda a části pozemku p.č. 9517/9, 
trvalý travní porost, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
V současné době však společnost realizuje stavbu rozšíření areálu společnosti s tím, že 
v rámci této stavby je nutné postavit i komunikaci. Z tohoto důvodu je radě města 
předkládána Smlouva zakládající právo provést stavbu, která vyřeší výstavbu 
komunikace do doby, než budou dotčené pozemky do vlastnictví společnosti převedeny. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: není 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu, která 
bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VAMAFIL, spol. s r.o., se 
sídlem Jamská 2360/49, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 48531430, v předloženém 
znění. 

(příloha č. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva zakládající právo provést stavbu  
 
 

uzavřená podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve spojení s ustanoveními § 86 a § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 
znění, mezi těmito smluvními stranami:  
 
 
společností VAMAFIL, spol. s r.o., se sídlem Jamská 2360/49, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČO 48531430, zastoupená jednatelem Mgr. Milanem Víškou, společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 10824 
na straně investora (dále jen „investor“) 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 295841, 
zastoupené jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA,  
jako vlastníkem pozemků (dále jen „město“) 
 

takto:  
 
 

Článek I. 
Město Žďár nad Sázavou je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 9518/5, orná půda, p.č. 
9513/1, orná půda a p.č. 9513/2, ostatní plocha, silnice, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou      na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár (dále jen „pozemky“). 
Investor má zájem postavit na části těchto pozemků stavbu zpevněné plochy – komunikace 
k areálu investora. 
 
Rozsah dotčení pozemků je uveden v mapovém podkladu, který tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy.   
 
 

Článek II. 
Podpisem této smlouvy přenechává město část pozemků uvedených v článku I. této smlouvy 
investorovi bezúplatně do užívání pro účely výstavby zpevněné plochy - komunikace za 
splnění následujících podmínek: 
1. Rozsah užívání pozemků je dán mapovým podkladem, který tvoří Přílohu č. 1 této 

smlouvy. 
2. Do 31.12.2020 bude mezi investorem a městem uzavřena kupní smlouva, předmětem 

které bude prodej pozemku p.č. 9512/29, orná půda ve výměře 7 m2,  pozemku p.č. 
9513/20, orná půda ve výměře 1 247 m2,  pozemku p.č. 9518/5, orná půda ve výměře 2 
596 m2  a  pozemku  p.č. 9517/9, trvalý travní porost ve výměře 118 m2, vše v k.ú. Město 
Žďár a obci Žďár nad Sázavou, vzniklých v souladu s Geometrickým plánem pro rozdělení 
pozemku č. 4489-88/2019 do vlastnictví investora. 

3. Uzavřením kupní smlouvy dojde k nahrazení účelně vynaložených nákladů investora tak, 
jak předvídá ust. § 1084 občanského zákoníku. V případě, že do stanoveného termínu 
nebude kupní smlouva uzavřena, zavazuje se investor hradit za užívání pozemků 
nájemné v obvyklé výši. 

4. Investor se zavazuje část pozemků, která bude pro stavbu využívána, a nebude stavbou 
přímo dotčena, po dokončení stavby uvést do původního stavu. Případná náhrada škody 
na pozemcích, pokud k ní v souvislosti s prováděním stavby dojde, bude ze strany 
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investora městu hrazena na základě skutečně zjištěné škody, a to v celkovém součtu po 
provedení stavby. 

5. Investor se zavazuje pozvat zástupce města na kontrolní dny stavby a respektovat jeho 
připomínky tak, aby ze strany města bylo zajištěno dodržení požadovaného rozsahu a 
stavby na dotčených pozemcích města. 

 
 

Článek III. 
Město podpisem této smlouvy dává souhlas s provedením stavby a se zahájením správních 
řízení, jimž stavba administrativního a výrobního areálu podléhá a souhlasí se zásahem do 
pozemků města v souvislosti s realizací stavby administrativní budovy a výrobní haly za 
podmínek dle této smlouvy.  
Město podpisem této smlouvy dává souhlas s vynětím pozemků ze ZPF. 
 
 

Článek IV. 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí město. 
2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do doby jejího nahrazení směnnou smlouvou, 

tak, jak je předvídána v čl. II, odst. 2 této smlouvy. 
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranným písemným projevem vůle 

smluvních stran. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž město obdrží jedno 

vyhotovení a investor dvě vyhotovení. 
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 

1.6.2020 usnesením č.j. 700/2020/OP. 

 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  Ve Žďáře nad Sázavou dne 
 
 
 
 
 ………………………………………  ……………………………………… 
Město Žďár nad Sázavou             VAMAFIL, spol. s r.o.  
Ing. Martin Mrkos, ACCA            Mgr. Milan Víška 
starosta města             jednatel společnosti  
 
 
 





h) - V souvislosti s výstavbou nové lokality na ulici Novoměstská, společnost THEIAREAL 
s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 
29366682, vybudovala  komunikace pro pěší a 2 ks veřejného osvětlení podél této 
komunikace, postavené na části pozemku p.č. 4669/90 a komunikace pro pěší postavené 
na pozemku 4976/3 a 1 ks veřejného osvětlení u této komunikace, vše k.ú. Město Žďár, 
obec Žďár nad Sázavou. Pozemky jsou specifikované geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku č. 4551-1428/2019.  
Mezi městem Žďár nad Sázavou a společností byl projednán návrh Kupní smlouvy, 
v souladu se kterou by došlo k převodu komunikace pro pěší a veřejného osvětlení do 
vlastnictví města za kupní cenu ve výši 100 Kč včetně DPH. Tento návrh Kupní smlouvy 
je radě města předkládán ke schválení. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: úhrada kupní ceny ve výši 100 Kč včetně DPH 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení:  
1. Rada města schvaluje nabytí komunikace pro pěší a 2 ks veřejného osvětlení podél 

této komunikace, postavené na části pozemku p.č. 4669/90 (díl a, c, e, f) a 
komunikace pro pěší postavené na pozemku 4976/3 a 1 ks veřejného osvětlení u této 
komunikace, vše k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou dle geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku č. 4551-1428/2019, a to z vlastnictví společností THEIAREAL 
s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČO 29366682 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 100 Kč 
včetně DPH. 

2. Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností THEIAREAL s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad 
Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 29366682, v předloženém znění.  

(příloha č. 8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kupní smlouva 
 

kterou níže uvedeného dne uzavřely: 
 
THEIAREAL s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČO 29366682, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 75674, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Petrem 
Pejchalem  
jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“) 

a 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, zastoupené 
jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA,  
jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“) 
 
 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem komunikace pro pěší a 2 ks veřejného 
osvětlení podél této komunikace, postavené na části pozemku p.č. 4669/90 (díl a, c, e, f) a 
komunikace pro pěší postavené na pozemku 4976/3 a 1 ks veřejného osvětlení u této 
komunikace, vše k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou. Pozemky jsou specifikované 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4551-1428/2019, který je součástí této smlouvy 
(dále jen komunikace pro pěší).  
 

II. 
Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo ke stavbě komunikace pro pěší a 
veřejného osvětlení, a to za kupní cenu ve výši 100,-- Kč včetně DPH a kupující komunikaci pro 
pěší a veřejné osvětlení za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 
 
Kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu, a to v souladu s daňovým 
dokladem, který prodávající kupujícímu zašle do 10ti dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
Splatnost daňového dokladu je 14 dní. 
 
 

III. 
 
Vlastnické právo ke komunikaci pro pěší na kupujícího přechází dnem připsání kupní ceny na 
účet prodávajícího. 
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města na jednání dne 1.6.2020, usnesením č.j. 
700/2020/OP. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
…………………………………………    …………………………………… 
Ing. Martin Mrkos, ACCA     Ing. Petr Pejchal 
starosta města Žďáru nad Sázavou     jednatel společnosti 
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i) - Město realizovalo projekt obnovy cesty v lokalitě Vetla. V rámci tohoto projektu byla 
obnovená cesta, na které byly vysázeny stromy a keře. S nájemníky okolních pozemků 
jsme dohodli, že ponechají 0,5 m na každou stranu od cesty tak, aby nedocházelo 
k rozorávání cesty a poškozování kořenů stromů. Po projednání s jedním s nájemců 
zemědělské půdy, a to s ZP Ostrov, a.s., byla dohodnuta úplata za ponechání pásu 
kolem polní cesty a to ve výši 0,75 Kč/m2, což je hodnota ztráty dotací. Výměra tohoto 
pásu činí 1 067,30 m2 x 0,75 Kč = 800 Kč/rok. 
Z tohoto, shora uvedeného důvodu předkládáme radě města návrh na uzavření dohody, 
kterou bude upraveno ponechání pásu kolem cesty a náhrady za toto ponechání.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: úhrada ve výši 800 Kč/rok 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou a ZP Ostrov, a.s., se sídlem č.p. 36, 594 45 Ostrov nad Oslavou, 
v předloženém znění.  

(příloha č. 9) 
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Smlouva o vzájemné spolupráci  
 
ZP Ostrov, a.s. 
sídlo: č.p. 36, 594 44 Ostrov nad Oslavou 
IČO: 25546341 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2820 
zastoupena: Janem Petrlíkem, předsedou představenstva 
dále jen „ZP Ostrov“ 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
IČO: 295841  
zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
dále jen „Město“ 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Město obnovilo původní cestu v lokalitě Vetla ve Žďáře nad Sázavou. Obnovená cesta je 

vymezena v mapovém podkladu, který je součástí této dohody (dále jen cesta).  

2. ZP Ostrov hospodaří na pozemcích, které sousedí s cestou.  

 
II.  

Předmět smlouvy 
 

1. Město a ZP Ostrov se dohodly, že ZP Ostrov ponechá část ve výměře 0,5 m od cesty 
z každé strany cesty neobdělávaný tak, aby nedocházelo k rozorávání cesty a 
k poškozování kořenů vysazených stromů a keřů.  

2. Za toto neobhospodařování pásu ve výměře 0,5 m z každé strany cesty uhradí město ZP 
Ostrov na jeho účet číslo………………částku ve výši 800 Kč/rok, a to do 31.12 každého 
roku. Za rok 2020 bude uhrazena také částka ve výši 800 Kč/rok. 

 

III. 

Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2020.   

2. Smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran 

b) výpovědí s tím, že výpovědní doba je stanovena jako jednoměsíční a počíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušným ustanoveními občanského zákoníku. 
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2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými, průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 
účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 
1.6.2020 usnesením č.j. 700/2020/OP. 

 

Ve Žďáru nad Sázavou dne  

 

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

Ing. Martin Mrkos, ACCA          Jan Petrlík 

starosta města      předseda představenstva 









j) - Manželé F. a J. A., oba bytem ZR 2, požádali o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 2185 – 
trvalý travní porost v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení kanalizační přípojky pro 
stávající RD č.p. 125/2 na p. č. 549 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova, ZR 2. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  

 
Vedení uložené do pozemku – celková délka 4,8 bm x 100 Kč za jednotku, tj.    480 Kč 
Úhrada za zřízení VB – fyzické osoby nepodnikající x koeficient 0,8, tj.       384 Kč  
Úhrada za zřízení VB – minimální úhrada 1.000 Kč + platná sazba DPH  

 
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 na 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 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely F. a J. A., oba trvale bytem 
ZR 2 – jako oprávněným, a to na části p. č. 2185 v k. ú. Město Žďár – za účelem 
umístění kanalizační přípojky pro stávající RD č.p. 125 na p. č. 549 v k. ú. Zámek Žďár 
v ul. Bezručova 2, ZR 2 včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj 
vlastníka č.p. 125/2 na p. č. 549 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova, ZR 2. 
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění kanalizační přípojky se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.  

(příloha č. 10) 
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k) - Společenství vlastníků domu Lesní 245 se sídlem Lesní 245/28, Žďár nad Sázavou 2, 
IČO 07891814, požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1147/1 a 570/13 v k. ú. 
Zámek Žďár u uvedeného byt. domu – za účelem umístění nových lodžií (výměna za 
původní balkóny) u bytového domu Lesní 245 Žďár nad Sázavou, součást pozemku p. č. 
568/11 v k. ú. Zámek Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 
568/11 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. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 

Výpočet úhrady za zřízení VB: 
1 lodžie o rozměrech 3,6bm x 1,5bm = 5,4 m2 x 3 = celkem výměra 16,20 m2  
- vedení uložené podélně v komunikaci mimo vozovku 16,2 m2 x 200 Kč = 3.240 Kč  
Úhrada za zřízení VB celkem 3.240 Kč + platná sazba DPH  
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
- příjem za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 3.240 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 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 
mezi Společenstvím vlastníků domu Lesní 245 se sídlem Lesní 245/28, Žďár nad 
Sázavou 2, IČO 07891814 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako 
povinným, a to na částech p. č. 1147/1 a 570/3 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem umístění 
nových lodžií u bytového domu Lesní 245 Žďár nad Sázavou, součást pozemku p. č. 
568/11 v k. ú. Zámek Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 
568/11 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 3.240 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 11) 
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l) - Pan M. T., bytem ZR 1, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 5055/1 – orná půda ve výměře cca 800 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1, za účelem umístění skladu pro internetový prodej 
motocyklových pneumatik.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Pozemek je dle ÚP určen pro komerční zařízení. Z hlediska odboru RÚP bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek. 
 
- Rada města dne 10. 2. 2020 po projednání schválila 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. 5055/1 – orná půda ve 
výměře cca 800 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Novoměstská, ZR 1 - za účelem realizace podnikatelského záměru - umístění skladu pro 
internetový prodej motocyklových pneumatik. 
Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 11. 2. do 12. 3. 2020. 

 
Odůvodnění kupní ceny: 
V posledním období došlo k prodeji pozemků, umístěných v průmyslové zóně Jamská, 
ZR 1, když kupní cena za prodej těchto pozemků činila 1.000 Kč/m2, v jednom případě i 
2.400 Kč/m2. V současné době jsou inzerovány dva pozemky v této lokalitě za kupní 
cenu ve výši 1.439,13 Kč/m2. 
Kupní cena vychází z tržní ceny ve výši 1.000 Kč/m2, za kterou jsou vykupovány 
pozemky v lokalitě PZ Jamská pro rozšíření a výstavbu podnikatelských aktivit. 

 
- Pro prodej pozemku byl předložen návrh oddělovacího GP č. 4571-19/2020 pro 
rozdělení pozemku, kterým je z pův. p. č. 5055/1 – orná půda oddělen díl ve výměře 800 
m2 a tento je nově označen jako p. č. 5055/8 – orná půda ve výměře 800 m2 v k. ú. Město 
Žďár, který bude předmětem převodu.     

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem za kupní cenu ve výši 800.000 Kč + platná sazba DPH 

 
- Rada města dne 20. 4. 2020 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
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, do vlastnictví p. M. T., 
bytem ZR 1, a to dle návrhu oddělovacího GP č. 4571-19/2020 pro rozdělení pozemku z 
části pův. p. č. 5055/1 – orná půda odděleného dílu nově označeného jako p. č. 5055/8 – 
orná půda ve výměře 800 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - za 
účelem realizace podnikatelského záměru - umístění skladu pro internetový prodej 
motocyklových pneumatik 
- za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 800.000 Kč + 
platná sazba DPH 
 
- Dne 27. 4. 2020 p. T. městu sdělil, že od tohoto záměru musí ustoupit, jelikož nabízená 
cena je pro něj příliš vysoká a nemůže vydat takovou částku za část louky, která nemá : 
za 1. - příjezdovou komunikaci 
za 2. - nemá inženýrské sítě (el.energie, plyn, kanalizace) 



za 3. - cenu těchto parcel (5055/1 a 5050) velmi snižuje umístění vodovodního řádu 
(budoucí věcné břemeno, ochranné pásmo), který rozděluje tyto pozemky na velmi 
nepravidelné celky. 
Timto srovnávat cenu zasíťovaných, geometricky pravidelných pozemků v průmyslové 
zóně považuje za poněkud nešťastné. 
Žadatel podal proto vlastní návrh na cenu uvedeného pozemku: 
1. cena 300,-- Kč za 1m2 celkem 240 000,-- Kč +DPH nebo 
2. stanovení ceny znalcem v oboru oceňování nemovitostí. 
 
- RM dne 18. 5. 2020 po projednání přijala níže uvedené usnesení: 
Rada města po projednání nevyhovuje žádosti p. T. o snížení kupní ceny ve věci 
odprodeje 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, do vlastnictví p. M. T., 
bytem ZR 1, a to dle návrhu oddělovacího GP č. 4571-19/2020 pro rozdělení pozemku z 
části pův. p. č. 5055/1 – orná půda odděleného dílu nově označeného jako p. č. 5055/8 – 
orná půda ve výměře 800 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - za 
účelem realizace podnikatelského záměru - umístění skladu pro internetový prodej 
motocyklových pneumatik 
 
- Rozhodnutí RM bylo p. T. sděleno a tento dne 21. 5. 2020 sdělil, že za těchto podmínek 
odstupuje od smlouvy. 
 
- RM je předkládáno k projednání zrušení vyhlášeného záměru města č. Z-73/2020-OP 
ze dne 11. 2.2020. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení:  
1. Rada města po projednání ruší usnesení ze dne 20. 4. 2020 ve znění: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 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, do vlastnictví p. M. T., bytem ZR 1, a to dle 
návrhu oddělovacího GP č. 4571-19/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 
5055/1 – orná půda odděleného dílu nově označeného jako p. č. 5055/8 – orná půda ve 
výměře 800 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - za účelem realizace 
podnikatelského záměru - umístění skladu pro internetový prodej motocyklových 
pneumatik 
- za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 800.000 Kč + 
platná sazba DPH 
 
2. RM po projednání ruší vyhlášený záměr města č. Z-73/2020-OP ze dne 11. 2.2020. 

(příloha č. 12) 
 



� � ����
���	
�� �������

������ ��������� ���������� �

������ ��������� ���������� �

� ��������� ���������� �

� ��������� ���������� �

�����	
��������

��������

� !	��"��#
$�#%���
&'�()����(
!�����*

+���,-�
� 	#

.(/!�"�
��#0
� 

.(/!�"�
��#0
� 

.(/!�"�
��#0
� 

1 	�(%'&2�� ���(��'��#�
����,'�32���

� !	��45
56�7)��� 	#

2�

�����
��������� �
�
���! �
����"
#���$
������%"
�&'��(�����
����)���*
�+�) ��),
�+�)

+���,'� �
(��'��#�
(�)&'	� ��

, !	'�

56�7)��(�)&'	�

1)#2�
(��'��# +���,'� �

(��'��#�
(�)&'	� ��

, !	'�

56�7)��(�)&'	�

1)#2�
(��'��# 8�(�!���"�

��2� �� 2� �� ����!�)#�
�'���
��!� 

�% �79: �
(��-'�
�'�&


.(/!-�
#),'� �
�6�7)

-�.�)�/�*
��
�+�)�	
�)������

0./)�*�1
)�+�12

����;� �� �� �)���(/�� ����;� �� �� �� ���)���(/�� � ����;� �

����;� ����;� � � ��� �� �)���(/�� �
�� ���� ��

3&�'&�%(4��
-56�
<'��'�)
&�6�(	�����7%
	�=%'��7��()���7�6��'�7�7%
&�6�
�0'�6)> $�'9��(
!���7%
	�=%'��7��()���7�6��'�7�7%
&�6�
�0'�6)>

�?�3����(% 9�'� > (�78
��.��9�)
��)�:;� �?�3����(% 9�'� >

�1�'> �� !	�>

*�	'0
��!��
���(%'!��!� ���(�� ���()��� ��(%'�(
!/�- 8'����!�'9��(
!���(�� ���@'��'�)
&�3�#�(	��#���'	'��)��
&�3�
(���"7�#	�0'�3�#������#�'���&
�����!�)�	� 2��=%��#-

���()� �� !	��(�	�0���!'����#�=%'��7�����������������
-�()���7�6&2��'�7�7%
&�6&2�
�0'�6)/> <==>?<@@A � !	��(�	�0���!'����#�=%'��7�����������������

-�()���7�6&2��'�7�7%
&�6&2�
�0'�6)/>

.���B9��*
0���	; �1�'> �� !	�>

�5�2����
�'	> ��+��+./9�*
C���
��19��*
�
�:*�9�)/�*	
0�.��98 �)B���*
�+�D��0��
7��	�+.��;E1�
09/�
)
9��+���E
0���FB8

����B;
�9��
�
3����+��;E
0./��

�������AB�)�����$�����#
�C !	��(	��#> =GH>�>A?<@<@

�D�(��6�	
!�>
��'���)E
'B�+�
��

'�.�)BI
J�H?=>

1�!����� ���	�!�� �/��(��'��/�"�	��(�!����#�����0��!��!'����
��!'�
���')3�#�!�()/"72'�����)2����6&2����6&2�2)��
&����')3�"�	������,'���

(%'�'(!��6���(/!�"'��>

)��K
�����	
��������

�+�)'!> LM/.
���
�/��)�
�+"'&> LM/.
���
�/��)�
����-�=�'� > 'B�+�
LM/.

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 12






