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Obsah majetkoprávních jednání RM č. 54 - č.j. 865/2020/OP dne 19. 10. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- změna vyhlášeného 
záměru 

P. a H. V., ZR k.ú. Město  Žďár, 
ul. Špálova,  
ZR 7 
 

část 4669/1 – ost.pl.  
– cca 33 m2  

Sjednocení pozemku před RD a 
garáží – změna po rekonstrukci sítí a 
povrchů a odstranění pojistkového 
pilíře u ŘRD 
 

b) Dohoda o realizaci 
managementových 
opatření 
- schválení 
 

ČR – AOPK ČR, Praha 
Regionální pracoviště 
CHKO Žďárské vrchy, ZR 

k.ú. Město Žďár 
lok. Vetla, U Křížku, 
Na Vysoké 
k.ú. Zámek Žďár 
lok. Zelená hora 
 

9825, 10073, 8131, č.8143, 
576, 570/1, 571 

Získání finančních prostředků pro 
obnovu 4 původních cest 

c) Smlouva 
- schválení 

SVK Žďársko, ZR k.ú. Město Žďár 6956, 6967, 6971, 6976/3 Souhlas s umístěním a provedením 
stavby Žďár nad Sázavou – 
rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská 
– úsek most ČD – Hettich 
 

 



a) - Manželé P. a H. V., bytem ZR 7, požádali o odprodej pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 
10 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem sjednocení pozemku před domem – garáží po 
odstranění pojistkového pilíře E.ON, který překážel při vjezdu do garáže u krajového 
ŘRD.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR ze dne 12. 5. 2020: 
S prodejem souhlasíme po realizaci stavby rekonstrukce povrchů ul. Špálova dle 
skutečného provedení.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR ze dne 12. 5. 2020:   
Bez připomínek. 
 
- Rada města dne 18. 5. 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. 4669/1 – ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře cca 10 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - za účelem 
sjednocení pozemku před domem – garáží po odstranění pojistkového pilíře E.ON, který 
překážel při vjezdu do garáže u krajového ŘRD v ul. Špálova 1534/38, ZR 7 – předmětný 
prodej pozemku bude uskutečněn až po realizaci stavby rekonstrukce povrchů ul. 
Špálova, ZR 7 dle skutečného provedení s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku 
bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 19. 5. do 18. 6. 2020. 
 
- Nyní po realizaci stavby rekonstrukce povrchů ul. Špálova, ZR 7 požádali manželé P. a 
H. V. o rozšíření plochy prodávaného pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 
a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha na zvětšenou výměru cca 33 m2 v k. ú. 
Město Žďár (dle nového zákresu) - za účelem sjednocení pozemku před domem – garáží 
po odstranění pojistkového pilíře E.ON, který překážel při vjezdu do garáže u krajového 
ŘRD.  
  
Vyjádření odboru strategického rozvoje a investic MěÚ ZR ze dne 15. 10. 2020: 
Doporučuji transakci uskutečnit až po kolaudaci příslušné etapy rekonstrukce ulic ZR 7, 
k níž by mělo dojít v měsíci prosinci 2020.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR ze dne 15. 10. 2020: 
Nutno jednoznačně podložit, co bude následně a za jakých podmínek ve správě KS. 
 
Vyjádření odboru stavebního a územního plánování MěÚ ZR ze dne 14. 10. 2020: 
Z hlediska ÚP bez připomínek. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
není – vyhlášení záměru 
 
- Radě města je předkládáno k projednání vyhlášení záměru na změnu vyhlášeného 
záměru č. Z-88/2020/OP ze dne 19. 5. 2020 po provedené rekonstrukci povrchu ul. 
Špálova, ZR 7 – zvětšení výměry prodávaného pozemku. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 3 
 



Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na změnu 
původního vyhlášeného záměru č. Z-88/2020-OP ze dne 19. 5. 2020 (schváleno v RM 
dne 18. 5. 2020) 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. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha - po realizaci stavby rekonstrukce 
povrchů ul. Špálova, ZR 7 dle skutečného provedení dle mapového podkladu nově 
zvětšení výměry na cca 30 m2 (původně cca 10 m2) v k. ú. Město Žďár - za účelem 
sjednocení pozemku před domem – garáží po odstranění pojistkového pilíře E.ON, který 
překážel při vjezdu do garáže u krajového ŘRD v ul. Špálova 1534/38, ZR 7 – předmětný 
prodej pozemku bude uskutečněn až po kolaudaci předmětné stavby „Rekonstrukce 
povrchů ul. Špálova, ZR 7“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena 
po zaměření oddělovacím GP. 

. (příloha č. 1) 
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b) - V rámci obnovy původních cest ve městě je v letošním roce plánováno obnovit 4 cesty, 
a to v lokalitách Vetla, U křížku, Vysoké a Zelená hora. Při zpracování projektové 
dokumentace jednala p. R. i s pracovníky CHKO a získala finanční prostředky na obnovu 
uvedených původních cest. Obnova cest tak bude financovaná z prostředků 
poskytnutých CHKO a z prostředků města.  
Radě města je předkládána ke schválení  DOHODA O REALIZACI 
MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ, která bude uzavřena mezi městem a CHKO a 
v souladu se kterou město získá finanční prostředky ve výši 534 200 Kč. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem ve výši 534.200 Kč 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje  DOHODU O REALIZACI 
MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad 
Sázavou a Českou republikou – Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální 
pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy se sídlem Kaplanova 1931/1, 
148 00 Praha 11 – Chodov, IČO 62933591, v předloženém znění.  

(příloha č. 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číslo dohody: PPK-143a/75/20 
Dotační titul: D 

  
DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ 

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
(dále jen „Dohoda“), 

  
  
kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci 
  
1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov 
Kontaktní adresa: Brněnská 39, 59101 Žďár nad Sázavou 
IČ: 62933591 
zastoupena: Ing. Václav Hlaváč - ředitel RP SCHKO Žďárské vrchy  
V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení 
kontroly realizovaných managementových opatření: 
 
jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. 
e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
  
(dále jen „AOPK ČR“) 
 
a 
 
2. Vlastník  
Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 
IČ 00295841 
DIČ CZ00295841 
není plátcem DPH 
bankovní spojení 
statutární zástupce Ing. Martin Mrkos 
jakožto vlastník pozemků pč. 10073, 9825, 8131, 8132, 8141 a 8143 v kú. Město Žďár a pč. 576, 571 
a 570/1 v kú. Zámek Žďár  
  
(dále jen ”vlastník”) 
  

Čl. I. 
Účel a předmět Dohody 

  
1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v 3-4 zóně z důvodu ochrany přírody v 
případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.  
  
2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany 
přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního 
příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
  
3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody 
v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR 
se zavazuje poskytnout vlastníkovi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční 
příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody. 
  
4. Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury 
ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 
(dále jen “Výjimka”), která je veřejně dostupná na webových stránkách AOPK ČR: 
https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro 
vlastníka/nájemce/hospodařící subjekt dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou 
předmětem této Dohody na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
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znění. Vlastník prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu 
porozuměl. Vlastník se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě 
spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se vlastník zavazuje nést veškerou odpovědnost a 
důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů 
příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění 
pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním vlastníka (současně nebo výlučně) 
AOPK ČR, zavazuje se vlastník tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění 
uhradit AOPK ČR nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany 
AOPK ČR. V případě nedodržení podmínek Výjimky si strany ujednaly, že poskytnutý finanční 
příspěvek dle čl. III bodu 1 této Dohody bude přiměřeně zkrácen podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 
395/1992 Sb. 
   

Čl. II. 
Realizace managementových opatření/prací 

  
1. Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová 
opatření z důvodu ochrany přírody: 
Jedná se o tvorbu stabilizačních prvků v krajině. Cílem je vytváření nových liniových výsadeb dřevin 
rostoucích mimo les, s občasnými remízky a zatravnění, na zemědělské půdě, na 4 lokalitách (Vetla, 
Ke křížku, Na Vysoké a Zelená hora) v kú. Město Žďár a Zámek Žďár. Celkově se jedná o zatravnění 
7 426 m2 travinobylinnou vícedruhovou směsí se zvýšeným podílem bylinných komponent (z důvodu, 
že neexistuje regionální travní směs pro Žďárské vrchy, bude použita druhově obohacená jetelotravní 
směs - ŽIVA od firmy Agrostis Trávníky, s.r.o., kde směs je složena z českých odrůd vhodných pro 
použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“) a výsadbu 58 ks 
ovocných stromů (Slivoň Wangenheimova - 11 ks, Švestka domácí velkoplodá – 4 ks, Třešeň 
Hedelfingenská – 6 ks, Třešeň Velká černá chrupka – 2 ks, Třešeň Kaštánka – 6 ks, Jabloň Panenské 
české – 11 ks, Jabloň Řehtáč soudkovitý – 4 ks, Jabloň Sudetská reneta – 4 ks, Hrušeň Williamsova – 
1 ks, Hrušeň Solanka – 4 ks a Hrušeň Krvavka letní – 5 ks), 81 ks ostatních listnatých stromů 
(střemcha obecná – 11 ks, jeřáb ptačí - 17 ks, bříza bělokorá – 23 ks, ořešák královský – 12 ks, lípa 
srdčitá – 11 ks, javor klen – 5 ks a dub letní – 2 ks) a 424 ks listnatých keřů (trnka obecná – 47 ks, dřín 
obecný – 73 ks, růže šípková – 67 ks, bez černý – 36 ks, hloh jednosemenný – 20 ks, kalina obecná – 
53 ks, meruzalka alpská – 59 ks, svída krvavá – 37 ks a líska obecná – 32 ks), na pč. 10073, 9825, 
8131, 8132, 8141 a 8143 v kú. Město Žďár a 576, 571 a 570/1 v kú. Zámek Žďár. Ovocné stromy 
budou vysokokmeny rozvětvené, s obvodem kmínku 10 – 12 cm, min. výška nasazení koruny 2 m, 
ostatní stromy budou vysokokmeny, s obvodem kmínku 10 - 12 cm, s kořenovým balem, keře budou 
listnaté, kontejnerované, vel. 40 - 60 cm (výška školkařského výpěstku). Jednotlivé stromy budou 
stabilizovány 3 kůly (Ø 6 cm, výška 2 m) spojenými příčkami, úvazkem, budou mít individuální 
ochranu proti okusu (králičí pozinkované pletivo, výška 1 m, oko 25 mm), nátěr kmene (Arboflex), 
hnojení 5 tabletami Silvamix, zálivku, budou zamulčovány kůrou a proběhne povýsadbové ošetření. 
Jednotlivé keře budou stabilizovány 1 kůlem (Ø 5 cm, výška 1 m), budou mít individuální ochranu proti 
okusu (králičí pozinkované pletivo, výška 0,5 m, oko 25 mm), hnojení 5 tabletami Silvamix, zálivku, 
budou zamulčovány kůrou a proběhne povýsadbové ošetření. Stromy a keře v remízcích budou 
chráněny oplocenkou (uzlové lesnické pletivo, výška 1,5 m, 14 drátů), stromy budou stabilizovány 2 
kůly (Ø 6 cm, výška 2 m), s úvazkem, keře budou bez stabilizace (nátěr kmene, hnojení, mulčování, 
zálivka a povýsadbové ošetření zůstávají stejné). Práce budou provedeny v souladu s arboristickými 
standardy Výsadba stromů (A - 02001), Výsadba a řez keřů (A - 02003), Funkční výsadby ovocných 
dřevin v zemědělské krajině (C - 02003) a Krajinné trávníky (C – 02007). 
Opatření bude provedeno na pozemcích pč. 10073, 9825, 8131, 8132, 8141 a 8143 v kú. Město Žďár 
pč. 576, 571 a 570/1 v kú. Zámek Žďár a to v termínu od účinnosti Dohody do 25.11.2020 a dále 
podle příloh dle čl. V., odst. 3 této Dohody. 
Další podmínky realizace: Následná péče o výsadby bude probíhat minimálně po dobu 5 let od 
výsadby. 
  
 (dále jen „managementová opatření“) 

 
Čl. III. 

Poskytnutí finančního příspěvku na péči 
  



1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II 
této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 534 200,- Kč (slovy pět set třicet čtyři tisíc dvě stě 
korun českých). 
  
2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných 
managementových opatření ve smyslu ust.§ 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly 
bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude 
sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků 
Dohody. 
  
3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami 
této Dohody provedená managementová opatření uhradit vlastníkovi finanční příspěvek na péči v 
celkové výši 534 200,- (cena slovy pět set třicet čtyři tisíc dvě stě korun českých), podle pravidel 
dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li 
managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se 
vlastníkovi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze 
částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.  
  
4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, 
že vlastník neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je vlastník povinen 
učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle 
konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je vlastník povinen vrátit přiměřenou část 
poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.  
  
5. Vyúčtování vlastník vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení 
kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo vlastníka, IČ/datum 
narození, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.   
  
6. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené vlastníkem je splatné do 30 kalendářních 
dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud 
obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná 
běžet od nového doručení vyúčtování.  

 
Čl. IV. 

Trvání a ukončení Dohody  
  

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 25.11.2020.  
  
2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez 
udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. 
Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v 
němž byla výpověď druhému účastníku doručena.   

  
 

Čl. V. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v 
platném znění. 
2. Vlastník bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího 
uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s 
uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 
3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy: 
příloha č.1 kalkulace nákladů 
příloha č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 



4. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.  
5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a vlastník 
obdrží 1 vyhotovení. 
6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody. 
7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka 
Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka 
Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se 
budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat. 

V ...................     dne ...................     V ...................     dne ................... 

 

          

Za AOPK ČR:     Vlastník:   

                            

                          

 

RNDr. František Pelc 
ředitel AOPK ČR 

   Ing. Martin Mrkos 
 

                             
 
 











c) - Radě města je předkládána ke schválení Smlouva, která bude uzavřena mezi 
vlastníkem nemovitostí městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4, (SVK) - stavba „Žďár 
nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD Hettich“. Stavbou 
budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemky p. č. 
6956, 6967, 6971 a 6976/3, zapsané 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. Podpisem uvedené smlouvy přenechává 
vlastník nemovitostí pozemky investorovi do bezúplatného užívání, dává souhlas 
s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti 
s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, ul. Jihlavská – úsek 
most ČD Hettich“ v lokalitě ZR 1. 

 
- Odbor strategického rozvoje a investic, odbor komunálních služeb a odbor stavební a 
úz. plánování MěÚ ZR souhlasí s umístěním a provedením předmětné stavby bez 
připomínek. 
 
Počet stran:  1  
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem 
Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem nemovitostí p. č. 6956, 6967, 6971 a 6976/3, 
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 Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem 
Vodárenská 244/2, ZR 4, IČO 43383513 - jako investorem stavby pod názvem „Žďár nad 
Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD Hettich“, předmětem 
které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného 
užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních 
řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, ul. 
Jihlavská – úsek most ČD Hettich“ v lokalitě ZR 1, v předloženém znění. 

(příloha č. 3) 
 



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

1. Město Žďár nad Sázavou  
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupeno: Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města 
IČ: 00295841    
jako vlastník pozemků p. č. 6956, 6967, 6971 a 6976/3 k. ú. Město Žďár 
(dále jen Město Žďár nad Sázavou) 
 

a 

2. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupen: Mgr. Redou Ifrahem, vedoucím manažerem SVK Žďársko 
reg. pod č.j. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 
IČ: 43383513 
(dále jen SVK Žďársko) 
 

ve smyslu § 1746 odst.2 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  a zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích v platném znění tuto 

SMLOUVU  
 

I. 
Úvodní ustanovení  

 

Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem, mimo jiné, pozemků p. č. 6956, 6967, 6971 a 6976/3 k. ú. 
Město Žďár zapsaných na listu vlastnictví č. 1 ve veřejném seznamu – v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.    

Záměrem SVK Žďársko je investorství stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. 
Jihlavská – úsek most ČD Hettich“. 

 
II. 

Předmět smlouvy  
 

Touto smlouvou uděluje vlastník pozemku souhlas s umístěním a provedením stavby, která je názvem 
označena jako Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD 
Hettich.  

Stavbou bude dotčeny pozemky uvedené v čl. I. této smlouvy. 

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovala firma Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
Masarykovo náměstí 5/5; 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377. 

Stavba se sestává:   
Potrubí z TL DN150 ZnAl 400 g/m2, tlaková tř. C64 + vnější tep. izolace obalená PE (IZ) 117,24 m 
Potrubí z TL DN150 ZnAl 400 g/m2, tlaková tř. C64 45,32 m 
Potrubí z TL DN250 ZnAl 400 g/m2, tlaková tř. C50 311,71 m 
Propoj směr ZZN z TL DN100 ZnAl 400 g/m2, tlaková tř. C100 14,0 m 
Propoj směr Žďas z TL DN150 ZnAl 400 g/m2, tlaková tř. C64 13,0 m 
Přepojení přípojky Hubertka PE100 d90 RC SDR17 9,0 m 
Přepojení přípojky f. Hettich PE100 d160 RC SDR17 0,8 m 
CELKEM DÉLKA POTRUBÍ 511,07 m 
Chránička Oc DN500 26,20 m 
Chránička Oc DN300 14,50 m 
Šoupátko DN100 měkcetěsnící 1 ks 
Šoupátko DN150 měkcetěsnící 10 ks 
Šoupátko DN80 měkcetěsnící (u H80) 2 ks 
Hydrant DN80 dvojčinný podzemní (kalník) 1 ks 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3



 

Dle ustanovení § 509 NOZ se inženýrská síť nestává součástí pozemku. 

Vlastník pozemků přenechává SVK Žďársko pozemky, uvedené v článku I. této smlouvy, k užívání 
pro účely realizace stavby uvedené shora, za splnění následujících podmínek: 
 

1. Po ukončení stavby je povinen SVK Žďársko uvést dotčené pozemky do odpovídající stavu 
pozemků před výstavbou. 

2. Náhrada škody na pozemcích, pokud k ní v souvislosti s prováděním prací dojde, bude ze 
strany  
SVK Žďársko vlastníkovi pozemků hrazena na základě skutečně zjištěné škody, a to 
v celkovém součtu po provedení stavby. 

3. Po dokončení stavby budou pozemky protokolárně předány vlastníkovi pozemků. 
 

Vlastník pozemků v této smlouvě uvedených dává souhlas se zahájením správních řízení, jimž stavba 
„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD Hettich“ podléhá a 
prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací na tuto stavbu.                                                                             

 
III. 

Ostatní ujednání 
 
 
 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je uzavírána po dobu 
životnosti stavby. Smlouvu uzavírají obě smluvní strany na základě svého shodného projevu vůle. 
 

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranným písemným projevem vůle smluvních stran.  

Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního 
tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.  
 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro provozovatele vodovodu. 

 

Žďár nad Sázavou   Žďár nad Sázavou   
Dne:                                                                              Dne:  
   
  

 

 

 

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

       Ing. Martin Mrkos ACCA                                                                Mgr. Reda Ifrah 
              starosta města                                                                 vedoucí manažer SVK Žďársko 
 
                                                                                                                                       
            



1 2

3
4

5

6
7

8
9 10

12 11

3

REKONSTRUKCE VODOVODU - CELKOVÁ DÉLKA - 511,07 m

HRANICE PARCEL
LEGENDA:

NOVÝ VODOVOD

DOČASNÝ ZÁBOR

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

NÁZEV AKCE:

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP

KONTROLOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KRAJ, MÚ, OÚ

DATUM

ÚČEL

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ČÍS. SOUPRAVY

ČÍS. ZAKÁZKY

ČÍS. VÝKRESU

200085

DUR+DSP

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE VODOVODU 

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ARCHIVNÍ ČÍS.

PŘEDMĚT ZMĚNY

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY PODPISZMĚNU PROVEDL DATUM ZMĚNY

VYPRACOVAL

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKOOBJEDNATEL, INVESTOR

VYSOČINA, ŽĎÁR

12/2020
UL. JIHLAVSKÁ - ÚSEK MOST ČD HETTICH

C

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

1:500

C.02

6xA4

SITUACE STAVBY

1 ČÍSLO ZÁBORU

PROVIZORNÍ VODOVOD

AutoCAD SHX Text
6465

AutoCAD SHX Text
6872

AutoCAD SHX Text
6919

AutoCAD SHX Text
6968

AutoCAD SHX Text
6969

AutoCAD SHX Text
6971

AutoCAD SHX Text
6954

AutoCAD SHX Text
6956

AutoCAD SHX Text
6957

AutoCAD SHX Text
6958

AutoCAD SHX Text
6960

AutoCAD SHX Text
6961

AutoCAD SHX Text
6962

AutoCAD SHX Text
6965/1

AutoCAD SHX Text
6967

AutoCAD SHX Text
6920

AutoCAD SHX Text
6921

AutoCAD SHX Text
6944

AutoCAD SHX Text
6945

AutoCAD SHX Text
6952

AutoCAD SHX Text
6953

AutoCAD SHX Text
6875

AutoCAD SHX Text
6876

AutoCAD SHX Text
6966/6

AutoCAD SHX Text
6923/7

AutoCAD SHX Text
6976/3

AutoCAD SHX Text
6966/3

AutoCAD SHX Text
6963/1

AutoCAD SHX Text
6963/2

AutoCAD SHX Text
6963/3

AutoCAD SHX Text
6965/4

AutoCAD SHX Text
6963/4

AutoCAD SHX Text
6416/41

AutoCAD SHX Text
6474

AutoCAD SHX Text
6475

AutoCAD SHX Text
6476

AutoCAD SHX Text
6477

AutoCAD SHX Text
6478

AutoCAD SHX Text
6479

AutoCAD SHX Text
6480

AutoCAD SHX Text
6481

AutoCAD SHX Text
6482

AutoCAD SHX Text
6483

AutoCAD SHX Text
6484

AutoCAD SHX Text
6485

AutoCAD SHX Text
6486

AutoCAD SHX Text
6487

AutoCAD SHX Text
6488

AutoCAD SHX Text
6922

AutoCAD SHX Text
6924

AutoCAD SHX Text
6489

AutoCAD SHX Text
6490

AutoCAD SHX Text
6491

AutoCAD SHX Text
6492

AutoCAD SHX Text
6493

AutoCAD SHX Text
6494

AutoCAD SHX Text
6495

AutoCAD SHX Text
6496

AutoCAD SHX Text
6927

AutoCAD SHX Text
6930

AutoCAD SHX Text
6873

AutoCAD SHX Text
6874

AutoCAD SHX Text
6931

AutoCAD SHX Text
6934

AutoCAD SHX Text
6975

AutoCAD SHX Text
6497

AutoCAD SHX Text
6498

AutoCAD SHX Text
6499

AutoCAD SHX Text
6500

AutoCAD SHX Text
6501

AutoCAD SHX Text
6502

AutoCAD SHX Text
6503

AutoCAD SHX Text
6460

AutoCAD SHX Text
6943

AutoCAD SHX Text
6946

AutoCAD SHX Text
6965/2

AutoCAD SHX Text
6965/3

AutoCAD SHX Text
6416/37

AutoCAD SHX Text
6966/2

AutoCAD SHX Text
6461

AutoCAD SHX Text
6464

AutoCAD SHX Text
6470

AutoCAD SHX Text
6471

AutoCAD SHX Text
6472

AutoCAD SHX Text
6473

AutoCAD SHX Text
6959/2

AutoCAD SHX Text
6416/23

AutoCAD SHX Text
6416/24

AutoCAD SHX Text
6416/25

AutoCAD SHX Text
6966/5

AutoCAD SHX Text
6929/1

AutoCAD SHX Text
6929/2

AutoCAD SHX Text
6959/1

AutoCAD SHX Text
6955/1

AutoCAD SHX Text
6416/36

AutoCAD SHX Text
6416/20

AutoCAD SHX Text
6871/2

AutoCAD SHX Text
9998

AutoCAD SHX Text
9999

AutoCAD SHX Text
10000

AutoCAD SHX Text
7253/67

AutoCAD SHX Text
6923/5

AutoCAD SHX Text
Jihlavská

AutoCAD SHX Text
6467

AutoCAD SHX Text
6416/45

AutoCAD SHX Text
6955/1

AutoCAD SHX Text
6955/1

AutoCAD SHX Text
6976/1

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa




