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Žďár nad Sázavou 
                             20. 1. 2016 

 
 

POZVÁNKA  
na 11. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 

ve čtvrtek 28. ledna  2016 v 16.00 hodin 
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
 
PROGRAM: 
 
1. Obecně závazná vyhláška města č. 1, kterou se vydává Požární řád města  

Anotace: 
Obecně závazná vyhláška se vydává dle zák.č. 133/1985 Sb., o PO, v znění pozdějších 
předpisů, § 29 odst. (1), písm.o), vydává se Požární řád města. Tato vyhláška upravuje 
organizaci a zásady zabezpečení PO ve městě. 

 
 

2. Majetkoprávní jednání     
Viz přiložená tabulka 

 
3. Veřejnoprávní smlouvy, dotační program  Obnova kulturních památek 

Anotace: 
Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek 
nacházejících se na katastrálním území města Žďáru n.S. a seznámení s vyhodnocením 
dotačního programu „Obnova kulturních památek“  

 
4. Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  

Anotace: 
Dobrovolný svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zpracoval dodatek Stanov a 
stanovy se začleněním dodatku budou schvalovány zastupitelstvem všech obcí, které jsou 
členy svazku. 

 
5. Různé 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  
    starosta města 

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 11/2016/OP/2 dne 28.1.2016 : 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
 

Manželé Š., Nové 
Město na Mor. 
 

k.ú. Veselíčko u ZR 
 

část 1263/1 –ost.pl., 
ost.kom. - díl „a“ - 20 m2 

Zarovnání pozemku u RD 

b) 
 

Prodej pozemku 
 - Dohoda o 
ukončení platnosti 
smlouvy – Smlouva 
o budoucí kupní 
smlouvě 
- schválení 

 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Město ZR 
ul. Dvořákova, ZR 1 

část 6167/2 – ost.pl., 
jiná pl. -  9 m2 

Výstavba nové trafostanice v souvislosti 
se záměrem výstavby polyfunkčního 
objektu  (PLF dům s.r.o., ZR, společnost 
od záměru výstavby odstoupila) 

c) 
 

Bezúplatné nabytí 
pozemku 
- schválení 
 

Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový 
úřad pro Kraj Vysočina, 
Jihlava 
 

k.ú. Město ZR 
místní část 
Mělkovice 

8731/1 – orná půda  
- 157 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemku pod 
veřejnou místní komunikací – přístup 
k řadovým RD 

d) 
 

Prodej pozemku, 
případný pronájem 
- neschválení 
vyhlášení záměru  

V. D., Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Chelčického,  
ZR 6 
 

6463 – orná půda 
– 1910 m2 

Výstavba provozovny nevýrobních 
služeb veřejně přístupných s možností 
vybudování dobíjecí stanice pro 
elektromobily  
 

e) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

V. N., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Dr. Drože, ZR 1 

1149 – ost.pl.-245 m2 
část 1209 – ost.pl.  
- cca 85 m2 

Dlouhodobé užívání a údržba – v souč. 
době smlouva o výpůjčce, využití pro 
zahradu a chodníčky pro inv.vozík syna 
 

 


