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Obsah majetkoprávních jednání ZM j.č. 12/2016/OP/1 dne 25.2.2016 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
Z. Z., 
L. Z., 
Světnov 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 

část 6923/2 – nově 
6923/6 – ost.pl.   
-  311 m2 
 

Dopravní napojení v souv. se záměrem 
výstavby komerčního polyfunkčního objektu 
na p.č.6942/3 

b) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

Z. R., ZR 2 
J. K. ZR 2 
 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 570/13 – nově 
570/458 – ost.pl. 
6 m2 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u ŘRD 
 

c) Prodej pozemku 
- schválení 

Manželé T., ZR 2 
 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 570/13 – nově 
570/456 – ost.pl. 
- 24 m2 a 
570/457 – ost.pl. 
- 6 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u ŘRD 
 

d) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

V. B., Stržanov, ZR 2 
 

k.ú. Stržanov, ZR 2 část 89/1 –  nově 89/4 
– ost.pl. – 54 m2  

Vytvoření minimálního odstupu staveb od 
společné hranice  v souvislosti s plánovanou 
přestavbou nemovitostí 
 

e) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

M. V., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, 
lokalita hromadných 
garáží, ZR 4 
 

4123 – zast.pl. – 20 m2 Sjednocení vlastnictví  pozemku a stavby 

f) 
 

nabytí pozemku – 
dar 
- schválení 

M. V., Praha k.ú. Zámek ZR 
lok. pod Mamlasem – 
k rybníku Dívka 
 

932/8 –  travní porost   
- 93 m2 
- podíl 1/234  
 

Louka pod cestou ve vlastnictví města  
 – navýšení spoluvlastnického podílu města 

g) 
 

Prodloužení 
předkup. Práva 
- schválení 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s., Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Komenského, ZR 3 

1133 – zast.pl. a 
nádv. 

- 909 m2 – součástí 
poz. je stavba s č.p. 
1190 
 

Objekt občanské vybavenosti 



h) Prodej pozemku 
- revokace termínu 
pro vydání SP 
- schválení 

Znojmont s.r.o. ZR k.ú. Město ZR 
ul. Veselská, ZR 1 

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

Prodloužení termínu k vydání povolení 
novostavby víceúčelového objektu – IOOV 
Veselská 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

J. Ch., ZR k.ú. Zámek ZR 
ul. Santiniho, ZR 2 

282 Právo chůze a jízdy, přístup a příjezd za 
účelem údržby a oprav kulturní nemovité 
památky – sloupu se sochou sv.Jana 
Nepomuckého ve prospěch města, u RD 
č.p.47 na p.č. 282 

j) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Ing. A. M., ZR 1 k.ú. Město ZR 
ul. Smetanova, ZR 1 

5921/1 Existence vedení dešťové kanalizace a 
šachty v rámci stavby „Žďár n.S. – ulice 
Smetanova, rekonstrukce dešťové 
kanalizace“ 

k) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. J. M., Praha 
(Veselíčko) 

k.ú. Veselíčko u ZR část 1582/1 – ost.pl. 
- 31 m2 

Zajištění bezpečného vjezdu, práci na údržbě 
budovy č.p. 24 a občasnou možnost složení a 
naložení nákladu 
 

l) Smlouvy o 
poskytnutí investiční 
dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů 
v obci č. 154, 173, 
174, 175, 176 
- schválení dodatků 
č.1 

ČR, Ministerstvo pro 
místní rozvoj,  
Praha 

k.ú. Město ZR 
k.ú. Zámek ZR 

- Revoluční č.p. 1877-
1879, č.or. 32-36, ZR 3 
- Revoluční č.p. 1902-
1904, č.or. 38-42, ZR 3 
- Revoluční č.p. 1899-
1901, č.or. 54-58, ZR 3 
- Purkyňova č.p. 454, 
č.or. 7, ZR 2 
- Purkyňova č.p. 453, 
č.or. 5, ZR 2 
 

Změna podmínek možnosti převodu BD – 
z doby 20 let ode dne kolaudace výstavby 
nebo nástavby na dobu 10 let. 
  

m) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. R. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 

část 5331 – travní 
porost - cca 8 m2 
část 5333/1 – travní 
porost - cca 1100 m2 

Rozšíření zahrady u RD  

n) 
 

Prodej pozemku 
- schválení  

Rada města ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Uhlířská, ZR 3 
lok. Klafar II 
 

7973/6 – orná půda 
– 1040 m2 

Výstavba rodinného domu 
 



a) - Manželé Z. a L. Z., trvale bytem Světnov, požádali o odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6923/2 – orná půda ve výměře cca 370 m2 

v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. 
Jihlavská, ZR 1 – za účelem dopravního napojení v souvislosti s jejich záměrem na 
výstavbu komerčního polyfunkčního objektu na pozemku p. č. 6942/3 v k. ú. Město Žďár. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Souhlasíme s prodejem za podmínky, že podél trasy stávající komunikace zůstane 1 m 
od hrany komunikace ve vlastnictví města. 

 
- Manželé Z. žádali o odprodej pruhu pozemku v šíři cca 5 m – 5,5 m po celé délce 
pozemku cca 65 m. Zúžením pozemku o 1 m bude šíře pozemku činit cca 4 m po celé 
délce. Výměra plochy se tak sníží na cca 300 m2 doporučených k prodeji.  
 
- Rada města dne 24. 8. 2015 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6923/2 – orná půda ve 
výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U 
Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem dopravního napojení v souvislosti 
se záměrem na výstavbu komerčního polyfunkčního objektu stávajícího vlastníka 
nemovitostí na pozemku p. č. 6942/3 v k. ú. Město Žďár - za předpokladu dodržení 
stanovené podmínky, že podél trasy stávající komunikace zůstane 1 m od hrany 
komunikace ve vlastnictví města. Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po 
zaměření oddělovacím GP. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 25. 8. do 24. 9. 2015. 
 
- Nyní byl předložen GP č. 3994-29/2015 ze dne 11. 12. 2015 pro změnu hranice 
pozemku. Tímto GP byl z pův. p. č. 6923/2 – orná půda ve výměře 937 m2 oddělen díl ve 
výměře 311 m2, který je předmětem převodu a byl nově označen jako p. č. 6923/6 – ost. 
pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
- Zároveň byl předložen znalecký posudek na ocenění předmětného pozemku. Dle ZP č. 
1218/46/2015 ze dne 22. 12. 2015 včetně dodatku č. 1 ze dne 2. 2. 2016 vypracovaného 
Ing. I. P., ZR 2, byl pozemek p. č. 6923/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 311 m2 v k. ú. 
Město Žďár oceněn částkou ve výši 95.170,-- Kč, tj. 306,-- Kč/m2 - cena zjištěná a cena 
obvyklá byla stanovena částkou ve výši 90.190,-- Kč, tj. 290,-- Kč/m2. Srovnatelné 
pozemky jsou prodávány za 250,-- Kč/m2 až 500,-- Kč/m2 plochy.  
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 po projednání doporučila zastupitelstvu města ke schválení 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. a 
L. Z. (SJM), trvale bytem Světnov, a to dle GP č. 3994-29/2015 ze dne 11. 12. 2015 z 
části pův. p. č. 6923/2 – orná půda ve výměře 937 m2 odděleného dílu nově označeného 
jako p. č. 6923/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 311 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U 
Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem dopravního napojení v souvislosti 
se záměrem na výstavbu komerčního polyfunkčního objektu stávajícího vlastníka 
nemovitostí na pozemku p. č. 6942/3 v k. ú. Město Žďár. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 290,-- Kč/m2, tj. celkem 90.190,-- Kč+platná sazba DPH  



Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. a L. Z. (SJM), trvale 
bytem Světnov, a to dle GP č. 3994-29/2015 ze dne 11. 12. 2015 z části pův. p. č. 
6923/2 – orná půda ve výměře 937 m2 odděleného dílu nově označeného jako p. č. 
6923/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 311 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U 
Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem dopravního napojení v souvislosti 
se záměrem na výstavbu komerčního polyfunkčního objektu stávajícího vlastníka 
nemovitostí na pozemku p. č. 6942/3 v k. ú. Město Žďár. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 290,-- Kč/m2, tj. celkem 90.190,-- Kč+platná sazba DPH  

(příloha č. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vYKAZ DOSAVADNiHO A NOVEHO STAVU UDAJO KATASTRU NEMOVITOSTi 
Dosavadni stav Novy stav 

Druh Druh 
Typ stavby 

Porovnani se stavem evidence 
Oznaceni pozemku Oznaceni pozemku pravnich vztahu 
pozemku 

vymera parcely 
pozemku 

vymera parcely Zpus. Oznac. 
urCenf 

parcelnim parcelnim vjm!r 
DIJ pfecMzl z pozemku 

Vymera dilu dilu 
cislem Zpusob cislem Zpusob Zpusob oznaeen6ho v Cislo 

ha m> vyuZiti 
ha m> vyuZiti vyuZiti katastru dflv!j&i LV 

ha m> 
nemoVItost; po1.evidenci 

ostat.pl. ostat.pl. 

6923/2 9 37 ostat.pl. 6923/2 6 26 ostat.pl. 2 6923/2 1 6 26 

komunikace komunikace 

ostalpl. 

6923/6 3 11 jimi plocha 2 6923/2 1 3 11 

9 37 9 37 

GEOMETRICKY PLAN 
GeometJ1ckY plan cvei\1 Ufedn! opn\vrenj umemM ct<Y ln1enyr. Stejnopis cv!fil Uledne cpravneny zememefict<Y in1enyr. 

Jmeno, pi'ijmeni: lng. Karel Lacny Jmeno. prljmeni: lnq. Karel Lacny 

pro Cislo polozky seznamu uredne 187/95 Cislo polozky seznamu ufedne 187/95 
opravnenych zememefrck)'ch inzenyru: opravnenych zememeflck)'ch inzenyru : 

rozdeleni pozemku Dne: 8.12.2015 Cislo: 202/2015 Dne: 1 1. 1Z. Z015 Cislo: 1~1;-, L.NS" 
Na1Uitos1mi a pl'esnoslf odpovfda pravnlm pl'edpi.Um 

Tento stetnopls odpovida geometrid<t!mu planu v elektronicke 
pede~ ulo1ent!mu v dokumentaci kataslnilnlho Uladu. 

Vyhotovitel: tut.JstRtni Ufad souhlasl .s oCislovinim parcel. OvHenlatejnoplsu geometrickeho plinu v llatinne podcbe. 

Be. Zdenek Tulis - Geodeticke prace -
"-'"'~el Lt!c.t 

Polnf 282/35 9J'~ 0,e §13 Oct_.1 .Vp 
~· ·,/ 

591 02 Zd'ar nad Sazavou 
...._<::'_,. ,o"- _,..:-.,---;-\ .o~ 

"' ~ ;.· . ,1."') ())/ 
Cislo phinu: 3994-29/2015 ~ ~~ ~~;.~W') -~ ~~ 

C:· :;; '-•]" -~~~· ' ,; ·~ c: 
~( - ~:1 ... ;~"4~ .~ w 

Okres: Zd'ar nad Sazavou ~ .u ~·~~ ..... ,\·-:t :;. ·~ 
KU ~ro Vysocinu -""· .--:f, .. ,. ,.,~ 

~'? ~ ;:;,">-
Obec: Zd'ar nad Sazavou KP d'<k nad Sazavou o i> ~ ~ ' ro"' ~.:.., Eva Chlubnova ;o "'• ~l(l c.." 
Kat.lizemi: Mesto Zd'ar PGP-866/2015-714 r~ ?olod aS ..;~ 

vi) , • ,~ 
2015.12.11 10:29:03 CET en Y zefl'e' 

Mapovy list: 
DKM-Nove Mesto na 

~~7 Morave, 6-8/12 
~7 Dosavadnim \llastnlkum pozemkC byla poskytnuta moznost seznamil se 

v terenu s pr(Jbehem navrhovanych novjch hranic. kten! byly oznateny 
pfedepsanym lpllsobem : 

viz: seznam souradnic 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



694211 
694211 

U Komenneho ryb. 

J 

692911 

6942/3 

6928 

692312 

694212 

Seznam souradnic (S-JTSK) Karrenrr; rybn/k 

Soufadnice pro zapis do KN --
Cislo bodu K6d 69fT y X kvality Poznamka 

111-2 641643,96 1116189,95 3 znacka na asfalte 

111-296 641640,66 1116185,04 3 puvodnf zel.trubka 

2157-13 641587,54 1116221 ,29 3 znacka na plate 

2410-1 641592,05 1116226,94 3 znacka na asfalte 

641643,25 1116188,89 3 znak z plastu 

2 641590,70 1116225,25 3 zel.trubka v asfalte 

JANTUP
Elipsa



b) - Paní Z. R. a paní J. K., obě trvale bytem ZR 2, požádaly o odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha ve 
výměře 6 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného 
pozemku k zahradě p. č. 570/24 u ŘRD č.p. 281 na p. č. 570/205 v k. ú. Zámek Žďár 
v ul. Polní 37, ZR 2 – nemovitostí ve spoluvlastnictví žadatelek (podíl id. ½). 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s odprodejem pozemku bez připomínek. 
 
- Rada města dne 12. 10. 2015 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 – ostatní pl., 
jiná plocha ve výměře 6 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na 
LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem 
majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/24 u ŘRD 
č.p. 281 na p. č. 570/205 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Polní 37, ZR 2 s tím, že přesná výměra 
prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 13. 10. do 12. 11. 2015. 
 
- Po geometrickém zaměření byl předložen GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 pro 
rozdělení pozemku. Tímto GP byl z pův. p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 
25.822 m2 oddělen díl ve výměře 6 m2, který je předmětem převodu a byl nově označen 
jako p. č. 570/458 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
- Následně bylo objednáno zpracování znaleckého posudku na ocenění prodávaného 
pozemku. Dle ZP č. 1222/03/2016 ze dne 12. 1. 2016 vypracovaného Ing. I. P., ZR 2, byl 
pozemek p. č. 570/458 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 6 m2 v k. ú. Zámek Žďár 
oceněn částkou ve výši 4.161,60 Kč, tj. cena zjištěná 693,60 Kč/m2 a cena obvyklá byla 
stanovena částkou ve výši 4.500,-- Kč, tj. 750,-- Kč/m2. Srovnatelné pozemky zahrad 
jsou ve městě prodávány za 600,-- až 900,--Kč/m2. 
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 po projednání doporučila zastupitelstvu města ke schválení 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní Z. R. 
(podíl id. ½) a paní J. K. (podíl id. ½), obě trvale bytem ZR 2, a to dle GP č. 825-2/2016 
ze dne 18. 1. 2016 z části pův. p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha nově odděleného 
dílu označeného jako p. č. 570/458 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 v k. ú. Zámek 
Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku 
k zahradě p. č. 570/24 u ŘRD č.p. 281 na p. č. 570/205 v k.ú. Zámek Žďár v ul. Polní 37, 
ZR 2. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 4.500,-- Kč + platná sazba DPH  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní Z. R. (podíl id. ½) a paní J. K. 
(podíl id. ½), obě trvale bytem ZR 2, a to dle GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 z části 
pův. p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha nově odděleného dílu označeného jako p. č. 
570/458 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, 
obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 



sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního 
vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/24 u ŘRD č.p. 281 na p. č. 
570/205 v k.ú. Zámek Žďár v ul. Polní 37, ZR 2. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 4.500,-- Kč + platná sazba DPH  

(příloha č. 2) 
  
 
c) - Manželé Z. a O. T., oba trvale bytem ZR 2, požádali o odprodej pozemku ve vlastnictví 

města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 6 
m2 a dále části ve výměře 24 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního 
vypořádání oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/25 a p. č. 570/411 u ŘRD č.p. 282 
na p. č. 570/206 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Polní 35, ZR 2 – nemovitostí ve vlastnictví 
žadatelů (SJM). 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s odprodejem pozemku bez připomínek. 
 
- Rada města dne 12. 10. 2015 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 – ostatní pl., 
jiná plocha ve výměře 6 m2 a dále části ve výměře 24 m2 (dle mapového podkladu) v k.ú. 
Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku 
k zahradě p. č. 570/25 a p. č. 570/411 u ŘRD č.p. 282 na p. č. 570/206 v k. ú. Zámek 
Žďár v ul. Polní 35, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena 
po zaměření oddělovacím GP. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 13. 10. do 12. 11. 2015. 
 
- Po geometrickém zaměření byl předložen GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 pro 
rozdělení pozemku. Tímto GP byl z pův. p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 
25.822 m2 oddělen díl ve výměře 6 m2 nově označen jako p. č. 570/457 – ost. pl., jiná 
plocha a zároveň díl ve výměře 24 m2 nově označen jako p. č. 570/456 – ost. pl., jiná 
plocha, které jsou předmětem převodu, vše v k. ú. Zámek Žďár. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
- Následně bylo objednáno zpracování znaleckého posudku na ocenění prodávaného 
pozemku. Dle ZP č. 1222/03/2016 ze dne 12. 1. 2016 vypracovaného Ing. I. P., ZR 2, byl 
pozemek p. č. 570/456 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 24 m2 v k. ú. Zámek Žďár 
oceněn částkou ve výši 16.646,40 Kč, tj. cena zjištěná 693,60 Kč/m2 a cena obvyklá byla 
stanovena částkou ve výši 18.000,-- Kč, tj. 750,-- Kč/m2 a pozemek p. č. 570/457 – 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 6 m2 v k.ú. Zámek Žďár oceněn částkou ve výši 
4.161,60 Kč, tj. cena zjištěná 693,60 Kč/m2 a cena obvyklá byla stanovena částkou ve 
výši 4.500,-- Kč, tj. 750,-- Kč/m2. Srovnatelné pozemky zahrad jsou ve městě prodávány 
za 600,-- až 900,--Kč/m2. 
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 po projednání doporučila zastupitelstvu města ke schválení 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. a 
O. T. (SJM), oba trvale bytem ZR 2, a to dle GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 z části 
pův. p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha nově odděleného dílu označeného jako p. č. 
570/456 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 24 m2 a dále dílu nově označeného jako p. č. 
570/457 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na 
LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem 



majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/25 a p. č. 
570/411 u ŘRD č.p. 282 na p. č. 570/206 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Polní 35, ZR 2. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 22.500,-- Kč + platná sazba 
DPH 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. a O. T. (SJM), oba trvale 
bytem ZR 2, a to dle GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 z části pův. p. č. 570/13 – 
ostatní pl., jiná plocha nově odděleného dílu označeného jako p. č. 570/456 – ost. pl., 
jiná plocha ve výměře 24 m2 a dále dílu nově označeného jako p. č. 570/457 – ost. pl., 
jiná plocha ve výměře 6 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár 
nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního 
vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/25 a p. č. 570/411 u ŘRD 
č.p. 282 na p. č. 570/206 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Polní 35, ZR 2. 

   - za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 22.500,-- Kč + platná sazba DPH 
(příloha č. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vYKAZ DOSAVADNiHO A NOVEHO STAVU UDAJO KATASTRU NEMOVITOSTi 
Dosavadni stav 

Oruh 
Oznacenl pozemku Oznaeeni 
pozemku vymera parcely pozemku 
parcelnim parcelnim 

cislem Zpusob cislem 

ha m2 vyuZiti 

ostat.pl. 

570/13 2 58 22 jina plocha 570/13 

570/455 

570/456 

570/457 

570/458 

2 58 22 

GEOMETRICKY PlAN 
pro 

rozdeleni pozemku 

Vyhotovitel: 

Be. Zdenek Tulis- Geodeticke prace 

Polnf 282/35 

591 02 Zd'ar nad Sazavou 
Cislo planu: 825-2/2016 

Okres: 

Obec: 

Kat. uzemi: 

Mapov9 list: 

Zd'ar nad Sazavou 

Zd'ar nad Sazavou 

ZamekZd'ar 

DKM-Nove Mesto na 
Morave, 6-6/32 

Dosavadnim vlastnikUm pozemkU byta poskytnuta moZnost se2Jlcimit se v 
terenu s prUbehem navrhovanYch noyYch hranic, ktere byfy oznaCeny 

predepsanYm zpUsobem : 

viz: seznam souradnic 

Novy stav 

Oruh Typ stavby 
Porovnanf se stavem evidence 

pozemku pravnich vztahu vymera parcely Zpus Oznac. 
urCenf 
yYmer 

Oil pfech8zi z pozemku 
vymera dilu dilu 

Zpusob Zpusob oznaCeneho v Cislo 

ha m2 vyuziti vyui.iti kataslru dfivCjSf LV 
ha m2 

nemovitostl poz.evidenci 

ostat.pl. 

2 55 63 jina plocha 0 570/13 1 2 55 63 

ostat.pl. 

2 23 jina plocha 0 570/13 1 2 23 

ostat.pl. 

24 jina plocha 2 570/13 1 24 

ostat.pl. 

6 jina plocha 2 570/13 1 6 

ostat.pl. 

6 jina plocha 2 570/13 1 6 

2 58 22 I 

GeometrickY plan oveiil Ufedne opravneny zememencJcY ini:enYr: Stejnopis ov€:fil Ufedn€: opravneny zemCmCfickj ini:enYr. 

Jmeno, prijmeni: lng. Karel Lacny 

Cislo polozky seznamu uredne 
opravnenych zememei'ickYch inzenyru: 187/95 

One: 7.1.2016 Cislo: 4/2016 

Nilleiitostmi a piesnosti odpovidci pravnim pfedpisUm. 

Katastriilni Ufad souhlasi s ofisloviiinim parcel. 

KU pro Vysocinu 
KP Zd'ar nad Sazavou 
Hana Chrastova 
PGP-21/2016-714 
2016.01.18 10:36:41 CET 

Jm<mo, pfijmeni: lng. Karel Lacny 

Cislo polozky seznamu uredne 
opravnenych zememefockYch inzenyru: 187/95 

One: 1 B. 01. Z016 Cislo: lf/2rJ / b 
Tento stejnopis odpovidci geometridcetnu plilnu v elektronicke 

podobe uloZenemu v dokumentaci katastralnlho Ufadu. 

ovefeni stejnopisu geometrickeho plimu v listinne podobli:. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 2



Seznam soufadnic (5-JTSK) 

Soufadnice pro zapis do KN 
Cfslo bodu K6d y X kvality Poznamka 

199-77 641303,51 1113160,25 3 roh sloupku 

199-80 641304,79 1113153,50 3 roh budovy 

199-82 641306,36 1113154,18 3 roh dlazby vstupu 

199-356 641303,04 1113156,41 3 znacka na bet. podezd.plotu 

199-388 641274,26 1113157,74 3 znacka na bet. podezd.plotu 

199-389 641279,08 1113146,32 3 znacka na bet. podezd.plotu 

211-32 641302,25 1113159,72 3 roh budovy 

443-1 641272,05 1113156,81 3 znacka na bet. podezd.plotu 

443-2 641276,73 1113145,33 3 znacka na bet. podezd.plotu 

641304,74 1113157,13 3 sloupek plotu 

2 641306,04 1113154,04 3 roh sloupku 

3 641278,11 1113148,62 3 znacka na tarase 

4 641275,79 1113147,64 3 znacka na zfdce 

5701408 

5701204 

570/205 

570/13 

5701206 

0.. 

570/23 

570/207 

5701208 

0.. 

570124 

0.. 

570125 

0.. 

5701427 

0.. 

570/28 

5701401 

5701410 

570/411 

570/413 

8092 

JANTUP
Textový rámeček
Z.R.,J.K.

JANTUP
Textový rámeček
manž.T.

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa



d) - Pan V. B., bytem Stržanov, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 89/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 54 
m2 v k. ú. Stržanov – za účelem vytvoření minimálního přípustného odstupu staveb od 
společné hranice pozemku. Důvodem je plánovaná přestavba nemovitostí na p. č. 103 a 
105/2 v k. ú. Stržanov. Vymezená nová hranice nebude oplocena, nebude zhoršen 
technický ani vizuální stav prostranství. Oproti stávajícímu stavu nebudou zhoršeny 
podmínky pro zimní údržbu místní komunikace. 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s odprodejem pozemku bez připomínek. 
 
Vyjádření Osadního výboru Stržanov – předsedkyně pí A. K.: 
S odkupem tohoto pozemku dle uvedené výměry souhlasíme.  
 
- Rada města dne 12. 10. 2015 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 89/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace ve výměře cca 54 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) – za 
účelem vytvoření minimálního přípustného odstupu staveb od společné hranice pozemku 
v souvislosti s plánovanou přestavbou nemovitostí na p. č. 103 a 105/2 v k ú. Stržanov 
s tím, že přesná výměra prodávaného neoploceného pozemku bude určena po zaměření 
oddělovacím GP.  
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 13. 10. do 12. 11. 2015. 
 
- Nyní byl zhotoven GP č. 327-1/2016 ze dne 12. 1. 2016 pro rozdělení pozemku, kde byl 
z pův. p. č. 89/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 2 422 m2 oddělen díl ve 
výměře 54 m2 nově označený jako p. č. 89/4 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Stržanov, 
který je předmětem převodu.  
 
Odůvodnění kupní ceny: 
- Byl vyhotoven znalecký posudek na ocenění předmětného pozemku. Dle ZP č. 
1221/02/2016 ze dne 11. 1. 2016 vypracovaného Ing. I. P., ZR 2, byl pozemek p. č. 89/4 
– ost. pl., jiná plocha ve výměře 54 m2 v k. ú. Stržanov oceněn částkou ve výši 28.640,-- 
Kč, tj. 530,40 Kč/m2 - cena zjištěná a cena obvyklá byla stanovena částkou ve výši 
32.400,-- Kč, tj. 600,-- Kč/m2. Srovnatelné pozemky jsou v regionu prodávány za 500,-- 
Kč/m2 až 1.000,-- Kč/m2.  
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 po projednání doporučila zastupitelstvu města ke schválení 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. V. B., bytem 
Stržanov, a to dle GP č. GP č. 327-1/2016 ze dne 12.1.2016 z části pův. p. č. 89/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 422 m2 nově odděleného dílu 
označeného jako p. č. 89/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 54 m2 v k. ú. Stržanov, 
zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za 
účelem vytvoření minimálního přípustného odstupu staveb od společné hranice pozemku 
v souvislosti s plánovanou přestavbou nemovitostí na p. č. 103 a 105/2 v k. ú. Stržanov. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 600,-- Kč/m2, tj. celkem 32.400,-- Kč + platná sazba 
DPH 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. V. B., bytem Stržanov, a to dle GP 



č. GP č. 327-1/2016 ze dne 12.1.2016 z části pův. p. č. 89/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 2 422 m2 nově odděleného dílu označeného jako p. č. 89/4 – 
ostatní pl., jiná plocha ve výměře 54 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem vytvoření minimálního 
přípustného odstupu staveb od společné hranice pozemku v souvislosti s plánovanou 
přestavbou nemovitostí na p. č. 103 a 105/2 v k. ú. Stržanov. 

- za kupní cenu obvyklou ve výši 600,-- Kč/m2, tj. celkem 32.400,-- Kč + platná sazba DPH 
(příloha č. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam souradnic (S-JTSK) 
vYKAZ DOSAVADNiHO A NOVEHO STAVU UDAJO KATASTRU NEMOVITOSTi 

Dosavadni st av No_vy stav 

Cislo bodu 
Soui'adnice pro zapis do KN 

y X 
Ked 

kvality Poznamka 

4-28 641528,36 1110311,54 3 sloupek plotu 

Druh Porovnani se stavem evidence 
Oznaeeni pozemku OznaCeni Druh pozemku Typ stavby 

pozemku 
vymera parcely pozemku VY.,era parcely Zplis . pravnfch vztahu 

urCenl 
Oznac. 

parcelnim parcelni m yYmer 
on pfechazi z pozemku dnu 

cis! em Zpusob vyuiit c islem Zpusob oznaCeneho v Cislo 
Vymera dilu 

Zpusob vyuiiti 
ha m' ha m' 

vyuziti katastru dflv!jSi LV m2 
nemovftosti poz.ellidenci ha 

4-94 641520,10 1110338,58 3 sloupek plotu 

182-1657 641521 ,30 1110339,82 8 kolik ostat.pl. ostat.pl. 
1 641521 ,78 1110340,33 3 znak z plastu 

89/1 24 22 ostal 89/1 23 68 ostat. 0 8 9/ 1 1 23 68 
2 641531,54 1110321,33 3 znacka na obrubniku komunikace komunikace 

ostat.pl. 

89/4 54 jina p!ocha 2 89/1 1 54 

104 
24 122 24 22 l 

23111 

10511 

Q_ 

107 

GEOMETRICKY PLAN 
Geometrickj plan oWi'il Ul edn! opn:ivneny zememenck.y inienjr. Stejnopis oviHH Uf edne oprilvneey umf:mMickj ln:ienYr: 

Jmeno, prijmeni: lng. Karel Lacny Jmeno, prijmeni: lng . Karel Lacny 

pro Cislo polozky seznamu uredne 187/95 Cislo polozky seznamu ufedne 187/95 opravnenych zememel'icJ<Ych inzenyru: opravnenych zememei'icJ<Ych inzenyru: 

106/1 rozdeleni pozemku Dne: 5.1 .2016 Cislo: 2/2016 Dne: 12. 01. ZU1ti Cislo: ~20!6' 
Ncilei.itostmi a presnosti odpovrda pr.ivnfm predplsUm. 

Tento stejnopis odpovidci geometrickemu pl.3nu v elek1.ronicke 
podob~ uloZenemu v dokumentaci kat astra tniho Uf'adu. 

Vyhotovitel: Katastr~l nl U'fad souhlasr s oefslov.in fm p arcel. overenr stejnopisu geometrickeho planu v listinne pod obi!. 

Zdenek Tulis - Geodeticke prace 
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Poln i 282/35 

591 02 Zd'ar nad Sazavou 
'((are/ 1...q 

Cislo planu: 327-1/2016 
,~Ql·-z.5 .o\e §13 C'' 

4 \o o~r ~ 

Zd'ar nad Sazavou 
<, (/ ./ .. : 

Okres: KU pro Vysocinu 
c ~ ~~~ '/'<:' ..() _ 

..,; q;) ·~ \'~~[~i ~ 

Zd'ar nad Sazavou 
CD T"-; \_.,_...~\ . ~ 

Obec: KP Zd';k nad Sazavou e.~ .v.;:~~ 0 ~ 
Eva Vencovska Ci),~ ~~ ~- '5: ·~· 

Kal iizemi: Str.Zanov PGP-9/2016-714 ? '-'- ~ - "'<V 

2016.01.12 15:00 :16 CET 
0 0. ~~;'.! ~1. _,\,..... ..;.,. )~ 

DKM-Nove Mesto na 
-o,.... '~"'- il,l' ~ $ 

Mapov9 list: 
~L- ·-'"o~ ~,,rs :..\ 

Morave, 6-5112 'Je- ocJ QS v<> . c'*" 

Oosavadnim vla;;tnikUm pozemkU byla poskytnuta moZnost seznclmit se 

rJ_;; zeme~e\' 

v terenu s prU.bE.ftem .navmovanYch novYch hranic, kteri! byty oznaCeny 

~ ~~ - ~ pfedepsanym zpUsobem : 

viz: seznam souradnic / 
/ 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3

JANTUP
Elipsa



e) - Paní M. V., bytem ZR 4, požádala o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to p. č. 4123 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár – za 
účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod řadovou garáží ve vlastnictví 
žadatelky v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4. M. V. se stala vlastníkem předmětné garáže 
umístěné na pozemku města na základě kupní smlouvy ze dne 9. 9. 2015 uzavřené 
s původním vlastníkem garáže p. Bc. L. V., bytem Liberec, vložené do katastru 
nemovitostí dne 14. 9. 2015. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém 
zasedání dne 25. 6. 2015 nevyužilo předkupní právo města k odkoupení garáže do 
vlastnictví města na základě nabídky p. V. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Souhlasíme s odprodejem. 

 
- Rada města dne 30. 11. 2015 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4123 – zastavěná plocha a 
nádvoří ve výměře 20 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 – za účelem majetkoprávního vypořádání 
vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) pod řadovou garáží ve 
vlastnictví fyzické osoby, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, 
k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 1. 12. do 31. 12. 2015. 

 
Odůvodnění kupní ceny: 
- Dle předloženého znaleckého posudku č. 1220/01/2016 ze dne 11. 1. 2016 na ocenění 
předmětného pozemku, vypracovaného Ing. I. P., ZR 2, byl pozemek p. č. 4123 – 
zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár oceněn částkou ve výši 
10.870,-- Kč, tj. 543,50 Kč/m2 - cena zjištěná a cena obvyklá byla stanovena částkou ve 
výši 15.000,-- Kč, tj. 750,-- Kč/m2. Srovnatelné stavební pozemky jsou ve městě 
prodávány za 600,-- Kč/m2 až 900,-- Kč/m2.  

 
Tento záměr byl projednán a odsouhlasen starostou města a místostarostou města na 
jednání dne 19.1.2016. 

 
- Rada města dne 8. 2. 2016 po projednání doporučila zastupitelstvu města ke schválení 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní M. V., 
trvale bytem ZR 4, a to p. č. 4123 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 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 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka 
(stavba na cizím pozemku) pod řadovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby, zapsané v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, 
v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4. 

 - za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 15.000,-- Kč + platná sazba DPH 
 

Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní M. V., trvale bytem ZR 4, a to 
p.č. 4123 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 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 – za 
účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím 
pozemku) pod řadovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby, zapsané v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, 
v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4. 

- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 15.000,-- Kč + platná sazba DPH 
(příloha č. 4) 
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f) - Paní M. V., trvale bytem Praha 10, nabízí městu Žďár nad Sázavou ze svého 
spoluvlastnictví podíl id. 1/234 k pozemku p. č. 932/8 - travnatý porost ve výměře 93 m2 
v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na listu vlastnictví číslo 955 pro obec Žďár nad Sázavou 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě – KP Žďár nad Sázavou.  
Město Žďár nad Sázavou je rovněž spoluvlastníkem 1/780 tohoto pozemku.  
Svůj spoluvlastnický podíl k uvedenému pozemku, nacházející se v lokalitě „U staré 
vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, louka u přístupové komunikace – polní cesty, nabízí pí 
V. městu do vlastnictví, a to formou daru po dodatečném zjištění spoluvlastnictví 
předmětného pozemku.   
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s nabytím spoluvlastnického podílu k pozemku bez připomínek. 
 
- Zastupitelstvo města dne 3. 9. 2015 již schválilo bezúplatné nabytí spoluvlastnického 
podílu k sousedním pozemkům ve spoluvlastnictví pí M. V., trvale bytem Praha 10, do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 884 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
ve výměře 180 m2, p. č. 912 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 251 m2 a 
p.č. 1012 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 141 m2 – podíl 1/234, 
zapsaných na LV č. 967 a dále p. č. 1014/10 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé 
ve výměře 20 m2 – podíl 1/234, zapsaného na LV č. 389 – vše v k. ú. Zámek Žďár, 
vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, nacházejících se 
v lokalitě „U staré vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, sloužící jako přístupové komunikace 
– polní cesty a část potoka, ZR 2 – za účelem navýšení spoluvlastnického podílu města 
k těmto pozemkům. 
 
- Rada města dne 25. 1. 2016 po projednání schválila vyhlášení záměru na bezúplatné 
nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví pí M. V., trvale bytem Praha 
10, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 932/8 – trvalý travní porost ve 
výměře 93 m2, zapsaného na LV č. 955 – podíl id. 1/234 v k. ú. Zámek Žďár, vedeno v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, nacházejícího se v lokalitě „U 
staré vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, louka u přístupové komunikace – polní cesty, ZR 
2 – za účelem navýšení spoluvlastnického podílu města k tomuto pozemku. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.  
 
- Záměr zveřejněn na úřední desce města v době od 26. 1. do 10. 2. 2016. 
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 po projednání doporučila zastupitelstvu města ke schválení 
bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví pí M. V., trvale 
bytem Praha 10, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 932/8 – trvalý travní 
porost ve výměře 93 m2, zapsaného na LV č. 955 – podíl id. 1/234 v k. ú. Zámek Žďár, 
vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, nacházejícího se 
v lokalitě „U staré vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, louka u přístupové komunikace – 
polní cesty, ZR 2 – za účelem navýšení spoluvlastnického podílu města k tomuto 
pozemku. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu k pozemku ve vlastnictví pí M. V., trvale bytem Praha 10, do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 932/8 – trvalý travní porost ve výměře 93 



m2, zapsaného na LV č. 955 – podíl id. 1/234 v k. ú. Zámek Žďár, vedeno v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, nacházejícího se v lokalitě „U 
staré vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, louka u přístupové komunikace – polní cesty, ZR 
2 – za účelem navýšení spoluvlastnického podílu města k tomuto pozemku. 

 (příloha č. 5) 
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g) - V souladu s kupní smlouvou, uzavřenou dne 24.11.2003 přešlo vlastnické právo 
k pozemku p. č. 1133, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je 
objekt občanské vybavenosti č.p. 1190 na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 3, na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s.. Součástí smlouvy bylo i 
zřízení předkupního práva k uvedené nemovitosti, a to na dobu 10 let od právní moci 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu vznikly dnem 
9.12.2003. Dne 24.11.2003 byla mezi městem Žďár nad Sázavou a Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou, a.s. (dále jen HVP), podepsána i Dohoda, ve které se HVP 
zavázala, že do 31.12.2013 bude investovat do zhodnocení budovy nejméně částku ve 
výši 9 mil. Kč. Bylo dohodnuto, že v případě, že HVP investice do nemovitosti 
v dohodnutém čase a výši neprovede, bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě, jehož 
předmětem bude prodloužení sjednané doby trvání předkupního práva ve prospěch 
města.  Od roku 2011 HVP jednala s městem o možnosti zrušení předkupního práva, a 
to z důvodu, že má možnost prodat shora uvedenou nemovitost. Rada města nepřijala 
usnesení ve věci zrušení předkupního práva s tím, že není znám nový nabyvatel a není 
znám způsob, jakým budou zajištěny závazky z kupní smlouvy vyplývající. Z tohoto 
důvodu požádala rada města o účast na jednáních, na kterých se budou řešit podmínky 
případného prodeje shora uvedené nemovitosti. V současné době je již zřejmé, že 
v nejbližším období se prodej shora uvedené nemovitosti neuskuteční a z tohoto důvodu 
bylo zahájeno s HVP jednání o termínu předkupního práva ke shora uvedené 
nemovitosti ve prospěch města. Dle sdělení HVP bylo na závazek investovat do budovy 
částku 9 mil. Kč, ke dni 8.1.2016 investováno 5,4 mil. Kč. HVP navrhla prodloužení 
předkupního práva o dalších 5 let. Na základě jednání mezi MěÚ a HVP bylo dohodnuto, 
že radě města a následně zastupitelstvu města bude předložen návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení předkupního práva ke shora uvedené nemovitosti na dobu určitou, a to 
do doby doložení potvrzení, prokazujícího realizaci   investic do shora uvedené 
nemovitosti ve výši 3.600.000,-- Kč.  
Tento návrh byl projednán a odsouhlasen starostou města a místostarostou města na 
jednání dne 19.1.2016. 

 
- Rada města dne 25. 1. 2016 vyhlásila záměr na zřízení předkupního práva města 
Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 1133, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město 
Žďár, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1190 na ulici Komenského ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do doby doložení potvrzení, 
prokazujícího realizaci investic Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. do uvedené 
nemovitosti ve výši 3.600.000,-- Kč. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.  

 
- Záměr zveřejněn na úřední desce města v době od 26. 1. do 10. 2. 2016. 

 
- Rada města dne 8. 2. 2016 schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení 
zřízení předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 1133, zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 
1190 na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do doby 
doložení potvrzení, prokazujícího realizaci investic Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. do 
uvedené nemovitosti ve výši 3.600.000,-- Kč. 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zřízení předkupního práva města 
Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 1133, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město 
Žďár, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1190 na ulici Komenského ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do doby doložení potvrzení, 
prokazujícího realizaci investic Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. do uvedené 
nemovitosti ve výši 3.600.000,-- Kč.      (příloha č. 6) 
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Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 

591 31 Zd'ar nad Sazavou 

V Praze dne 8. 1. 2016 

dne 24.11.2003 byla uzavrena Kupnf srnlouva mezi HVP, a.s. a Mestem Zd'ar nad Sazavou, 
kdy predmetem prodeje byla administrativni budova c.p. 1190 na pozemku c. 1133 za kupni 
cenu 7,5 mil. Kc. Zaroven byla podepsana Dohoda, na zaklade ktere bylo sjednano predkupni 
pravo k predmetnym nemovitostem na dobu 1 0 let a HVP, a.s. se zavazala v obdobi 1 0 let 
investovat do zhodnoceni budovy castku 9 mil. Kc. 
K dnesnimu dni bylo vynalozeno na rekonstrukci budovy vcetne oploceni pozemku celkem 5,4 
mil. Kc. 
Vzhledem k tomu, ze ve stanovene dobe nedoslo k proinvestovani stanovene castky, zadame 
Vas o prodlouzeni sjednane doby trvani predkupniho prava ve prospech Mesta Zd'ar nad 
Sazavou o dalsich 5 let. 
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h) - Rada města dne 27. 2. 2012 po projednání schválila a doporučila zastupitelstvu města 
ke schválení níže uvedený odprodej pozemků. 
 
- Zastupitelstvo města dne 8. 3. 2012 po projednání schválilo odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se 
sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části 
p.č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem 
výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s 
tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po 
zaměření oddělovacím geometr. plánem. 
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné 
SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že 
kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2 
 
- Dne 19. 3. 2012 byla uzavřena předmětná Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
ve věci prodeje uvedených pozemků s tím, že stavební povolení bude vydáno a nabude 
PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM, tj. nejpozději do 8. 3. 
2013. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá 
schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude 
uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
 
- Společnost již má zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci a dne 17. 10. 2012 
podali na stavební úřad Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Vzhledem k tomu, 
že se jim dosud nepodařilo získat vyjádření jednoho z účastníků řízení a na základě 
zkušeností s předchozími zájemci o výstavbu – žádost ze dne 19. 10. 2012, žádají o 
prodloužení termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení o 1 rok, tj. do 
8.3.2014.  
 
- Rada města dne 3. 12. 2012 po projednání schválila částečnou revokaci – prodloužení 
termínu pro vydání pravomocného SP - původního usnesení RM ze dne 27. 2. 2012 a 
doporučila zastupitelstvu města částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012 ve 
věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2. 
 
- Zastupitelstvo města dne 13. 12. 2012 po projednání schválilo částečnou revokaci 
usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012 – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – ve 
věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. 
plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu 
dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku 
p.č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem. 
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné 
SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že 
kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2 
 
- Částečná revokace se schvaluje tak, že: 
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 



dne schválení prodeje v ZM (8.3.2012) – původně stanovený termín pro vydání 
pravomocného stavebního povolení do 8.3.2013 se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 
8.3.2014. 
V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá 
schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude 
uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění. 
 
- V prosinci r. 2013 společnost Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, znovu 
o prodloužení termínu pro získání pravomocného povolení stavby – novostavba 
víceúčelového objektu IOOV na pozemcích p. č. 119/9 a části p. č. 119/13 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, nyní stanoveného nejpozději do 8. 3. 2014 o další 1 
rok, a to do 8. 3. 2015.     
 
- Rada města dne 9. 12. 2013 po projednání schválila částečnou revokaci – prodloužení 
termínu pro vydání pravomocného SP - původního usnesení RM ze dne 27. 2. 2012 a 
RM ze dne 3. 12. 2012 a doporučila zastupitelstvu města částečnou revokaci pův. 
usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012 a částečně revokovaného ZM dne 13. 12. 2012 ve věci 
odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti 
Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve 
výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, 
ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení 
stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 
119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem. 
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné 
SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že 
kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2 
 
- Částečná revokace se schvaluje tak, že: 
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) – původně stanovený termín pro vydání 
pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013, prodlouženého do 8. 3. 2014 
(částečná revokace ZM 13. 12. 2012) se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2015. 
V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá 
schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude 
uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění. 
 
- Rovněž ZM dne 12. 12. 2013 po projednání schválilo prodloužení termínu – viz shora 
uvedené usnesení. 
 
- Dne 27. 11. 2014 společnost Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, 
požádala znovu o prodloužení termínu pro získání pravomocného povolení stavby – 
novostavba víceúčelového objektu IOOV na pozemcích p. č. 119/9 a části p. č. 119/13 
v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, nyní stanoveného nejpozději do 8. 3. 
2015 o další 1 rok, a to do 8. 3. 2016.  
 
- Rada města dne 26. 1. 2015 po projednání schválila částečnou revokaci usnesení RM 
ze dne 9. 12. 2013, částečnou revokaci usnesení RM ze dne 3. 12. 2012 a částečnou 
revokaci původního usnesení RM ze dne 27. 2. 2012 a doporučila zastupitelstvu města 
ke schválení revokaci původního usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012, částečnou revokaci 



usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012 a částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12.12. 2013 
– prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – ve věci odprodeje pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se 
sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části 
p.č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem 
výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s 
tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po 
zaměření oddělovacím geometr. plánem. 
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné 
SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že 
kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2 
 
- Částečná revokace se schvaluje tak, že: 
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) - původně stanovený termín pro vydání 
pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013, prodlouženého do 8. 3. 2014 a 
prodlouženého do 8. 3. 2015 (částečná revokace ZM 13. 12. 2012 a 12. 12. 2013) se 
nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2016. 
V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá 
schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude 
uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění. 
 
- Rovněž ZM dne 12. 2. 2015 po projednání schválilo prodloužení termínu – viz shora 
uvedené usnesení. 
 
- Dne 19. 1. 2016 společnost Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, 
požádala znovu o prodloužení termínu pro získání pravomocného povolení stavby 
– novostavba víceúčelového objektu IOOV na pozemcích p. č. 119/9 a části p. č. 
119/13 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, nyní stanoveného nejpozději 
do 8. 3. 2016 o další 1 rok, a to do 8. 3. 2017 - z důvodů – viz žádost příloha č. 7.     
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 po projednání schválila níže uvedenou částečnou revokaci 
usnesení RM ze dne 26. 1. 2015, částečnou revokaci usnesení RM ze dne 9. 12. 2013, 
částečnou revokaci usnesení RM ze dne 3. 12. 2012 a částečnou revokaci původního 
usnesení RM ze dne 27. 2. 2012 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení revokaci 
původního usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012, částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 13. 
12. 2012, částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12. 12. 2013 a částečnou revokaci 
usnesení ZM ze dne 12. 2. 2015 – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – 
ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2. 
 
Počet stran:  4 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci původního 
usnesení zastupitelstva města ze dne 8. 3. 2012, částečně změněném revokacemi 
usneseními zastupitelstva města  ze dne 13. 12. 2012, ze dne 12. 12. 2013  a  ze dne 
12. 2. 2015 – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – ve věci odprodeje 
pozemku  ve  vlastnictví  města  Žďáru nad Sázavou  do vlastnictví společnosti 



Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve 
výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, 
ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení 
stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 
119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem. 
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné 
SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že 
kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2 
 
- Částečná revokace se schvaluje tak, že: 
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) - původně stanovený termín pro vydání 
pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013, prodlouženého do 8. 3. 2014, 
prodlouženého do 8. 3. 2015 a prodlouženého do 8. 3. 2016 (částečná revokace ZM 
13. 12. 2012 a 12. 12. 2013, 12. 2. 2015) se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2017. 
V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá 
schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude 
uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění. 

(příloha č. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Znl~jmont, ,\'.r.o. 
Santiniho 1-17 ~.1 

"9 I 02 / .d.;i r nad S~i t.avou 
IC'O: :2:'03673-~ : Dl ( ' : CZ2503673-l 

MESTSKY URAD Cis. doper. 
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Mcstsk)· t'li·ad i.u'ar nad Sazavou 
Odhor majctkopnivni 
Zizkova 22 711 
591 3 I Z d'ar nad Sazavou 

V~ i.tfurc nnd S{tzavou dnc I X. kdna 20 15 

VI:..:: Zadost o prodlouzeni tcrm inu pro ziskani p r avomocncho povoleni sfavby -
novostavba vicct'Jcclovcho objcktu lOOV na pozcmcich p. c. I 19/9 a casti p. c. I 19/ 13 
v k. u. Mcsto Zd'itr v lokalite ul. Vcsclska 

na t iih.ladc vitc;stvi nasi spolccnost i i:nojmont. s.r.o. v /.amcru "Yh lasencm Mcstcm i.d'ar mH.f 
'i(vavou pud cv . c. /.- 111 /2011-0P ·- odproucj pozt:mkLI p. c. 119/9 - ost. plocha vc vymcrc 
2~6 m · a c<'tsti p. t:. 119' 1 J - ost. pl m:ha v k. u. i\tlcsto i.u·ur '-' loka litc ul. Vcsclska ;:a Llcclcm 
'~"ttl\b~ intL·gnnan~ho ob_jdtu obcansh.l· v~bavo.:nost i ( IOOV) - a na dth.ladc r ot.J 0js iho 
~e ll\ <'ll eni /.astupito.: lsl\ e111 M0~ta /.d'iml 1wd S<'v.a>IHI 1.c dnc X .~- 2012 j smc s M0stc m i.cl':ir 
nad Siv.avou ut.avrcl i dn c I 9. :1. 2012 Smloun1 o u1.avkni hudouc i kupni smlouv~· vc vcc i 
prodejc vyse uvcdcn_'c h poi'.emku. 

l'ourisem 1.mini:ne smlouvy o smlouve budouci jsmc sc mimo jine zavaza li podniknout 
' scchn~ potrcbne kroky k ziskani pravomocncho povoleni sta vby do smlouvou stanovcnehn 
lcrrn inu X. :1.20 1:1 . ktcr) nam h:l ro1.hodnutim zas lupitclstva mcsta I.e dn e 13. 12. 201~ 
prnd lou/cn ojcd o.:n rok. tj. do X . .1 . ::! 01 -1. potc rot.hodnulim ;:astupitl'lst>a 1.c dne 12. 12.201.1 
prod lou.i.en ojcdcnmk. tj . uo 8. :1.2015 a potc ro;.lwd nutim /.astupitclst'va zc dne 12. 2. 2015 
op0tov n0 proJlou/.cn o jetkn rok. tj. do X. 3. 20 I 6. 

l)o,·o ltc mim. ahychom Vas int()rmovali o aklualni situaci: 

asc spokcnost nd : hoto' cnu komplctn i prnjcktnvou dokumcntaci r m sla' chni 
f· i;.o.:n i a nll.., kdnou ,~.,ta>bu. 1-.t~:rCt h~la t.pracm<'uw J>rojch.t:nim atcliL;n.:m lng . 
.Jamsla>a Ruu';c sc s idkm 11a' lich.ovo niun. 2. i .tl'<h n. S<v . 
Dnc 17. I 0. 20 12 jsmc na Mcl'J vo.: i.J'Mc nad S<1;.avou podali i .itdost o v:di111i 
m;hodnuti o umistcni stm h) (/.adosl o t.aht'tjcni lll.l:mniho T·L~cni). 
Dnc 26. II . 20 I :1 h:> lo v:dano Llt.cmni rozhodnuti. ktcrc ovscm z ci CJvouu odvolani 
podancho dnc 17. 12.20 13 lng. Lenkou Gabrovou. bytem Veselskc:i 54/ 14. Zd.ar 
n. S~t/ .. ncnah)IO prc\ vni muci a c~ l [t vee sc r h:sunula k posouzeni Krajskcmu t1fadu 
Krajc V~sncina . 

Kraj sk) M·au Kraj c Vysoc ina sv)m ro1.hodnu Lim 1.c dnc 4. (>. 201-1 \~tsi nu m\mitck 
1ng. (l<ihrovc oumit l. avsak pi·cckvsim 1. di1vodu ncd,)statccnchn odu~; od ncni ~;:uitni 
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Santiniho J i)7/:23 

')l) I 0:2 lldd S{l/(\VOU 

2SOl67~1l. I C/:250367\1 

tel.· 732 3_):2 51 J, 73:2 707 650 
c-ma i I: ;noj 1110 n t({~scnla m. C/. 

C.t1.: I 9fS529170227!0 J 00 Kl3) 

t:11emnfho ro;,hodnuti zrusil a vee vratil ;,pet l:d'{lrskcmu stavchnimu Lifadu k novcrnu 
pro_jednani 
Pfislusna refercntka stavcbniho odboru p. .Jitka Klementova si vyzadala nase 
stanovisko a cloplncn i znaleck6ho posudk u - Posouzen i denn iho osvctlcn i, ktcrc bylo 
hlavnfm bodcrn odvol{mi ing. C!Mnovc. L){dc pozadovala drohnc t:q;ravy v 
pro dukumentaci. jsme i. aC:kol1v sc domniv{lnlc. J:c sc _jcdnalo 
/C stavebniho Lifadu o po/adavky . V poclklad) /Ll nasi stranu 

stavebnimu Lifadu dodali v ne_jkratsi mo/:nc dohc. 
Nove t:uemni rcvhodnuti hohu/el do dndnfho cine pres vcskcrou nasi snahu vyd{mo 
m~hylo. 

V;hlcdcm k tomu. /e: 

ri;cnf o umfstcnf stavby trv{l ji7. dele ne/. tfi Nutno podotknouL /.c jc tomu tak 
be/ nascho zavineni, naopak nasc firma sc snazi na veskcre :ladosti stavebnfho t:Ifadu o 
nasc vyjadfcnf k podanim _jcdnotlivych Licastnikl:I odpovfdat vzdy v co ncjkratSfm 
rnozncm tcrminu. Dl:1vody ncobvyklc dlouhc dclky trvanf Ll/cmnfho ffzcni le7f na 
stranc ostatnich Ltcastnikl'I fizeni, _jcdn£1 sc _jcdnak o p. Jaroslava Chalupu. majitclc 
souscdniho ob_jcktu . 9_ s nim hylo obti/nc na!C;.t shodu. avsak nakoncc sc n£m1 
pudafilo u/avfit s nim piscmnou dohodu o V/.{tjcmnych V/tazich, a pfcdcvsim sc jcdn£1 
o majitclku jcdnoho z dom{r v souscdstvi p. lng. Lcnku Ciabrovou, bytcm 
Vcsclsk{l 54/14, Zcf{tr n. jcjizjedn{mi nclzc nazvat jinak nez obstrukccmi: 
na zMdadc historickych /kuscnostf s pokusy o v)stavbu na pozemcich p. c. 119/C) a 
p. c: 119/13 l/c pfedpokl{ldat zc strany p. Lenky CJ{lbrovc obstrukcc i 
v dalsim prl'tbchu stavchniho fi;.cni (co/. dlc nasich informaci jcdnfm z dl'tvodtL 

ici vbu na tcchto pozcmcich v minulosti ncuspcli, 
ncbo( k vl'tl i nc/av · ncdok{t/.al i dodr/.ct stanovcny term in pro 
stavcbnfho povolcni): 
m{llllC vaznc obavy /.C zmafcnf nasi dosavadnf invcsticc do pfedstavcbnf pffpravy 
projcktu (kten1 do dnesnfho dne dosahuje cca 3X5 000,- Kc) v pffpade, ze bychom 
tcrmin pro ziskani pravomocncho povoleni pres vdkerou nasi snahu a kvt:IIi prCttahi1m, 
ktcrc jsmc nczavinili a ncml'tzcmc je nijak ovlivniL ncdokazali dodrzct: 

J-jdMnc ivnc Mcsto nad S£vavou o prod lou/.cn i stanovcncho term in u pro /.isk{m i 
pravumocncho stavcbnfho povolcni o jcdcn rok, tj. clo X. J. 20 l7. 

Pfcdem dckujeme za kladne vyffzenf z{tdosti a vcffme, ze sc mim vzajemnou soucinnostf 
podafi poslednf proluku v nove ;astavbc ulice Veselska jiz brzy zaplnit kvalitnf novostavbou. 
V pffpadc _jakychkoliv dota/Ll ci nejasnostf nas. prosirn. ncv{lhejtc kontaktovat. 

lng . .laroslav Pctr, _]cdnatcl spolccnosti 
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i) - Město má umístěnou kulturní památku - sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, která 
je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 21713/7-
4656 (dále jen kulturní památka) na části pozemku p. č. 282 v k. ú. Zámek Žďár, 
vlastníkem kterého je pan J. Ch., bytem ZR 4. Pro zajištění umístění této kulturní 
památky na pozemku jiného vlastníka, včetně umožnění vstupu a vjezdu města, 
popřípadě jím pověřených osob, na pozemek po dobu a v nutném rozsahu pro provedení 
případných oprav, údržby, rekonstrukce nebo odstranění kulturní památky, je navržena 
ke schválení smlouva o zřízení věcného břemene.  
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB služebnosti ve prospěch města na pozemku p. Ch. 
 
- Na základě shora uvedeného byl zhotoven a předložen GP č. 824-206/2015 ze dne 
16.11.2015 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 282 v k. ú. Zámek Žďár. 
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 doporučila zastupitelstvu města ke schválení zřízení práva 
věcného břemene, spočívající v umístění kulturní památky - sloupu se sochou sv. Jana 
Nepomuckého na pozemku - dle GP č. 824-206/2015 ze dne 16. 11. 2015 pro vymezení 
rozsahu VB na části p. č. 282, v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, zajišťující 
umožnění vstupu a vjezdu města, popřípadě jím pověřených osob, na pozemek po dobu 
a v nutném rozsahu pro provedení případných oprav, údržby, rekonstrukce nebo 
odstranění kulturní památky a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o 
zřízení věcného břemene – služebnosti, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad 
Sázavou a panem J. Ch., bytem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zřízení práva věcného břemene, 
spočívající v umístění kulturní památky - sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého na 
pozemku - dle GP č. 824-206/2015 ze dne 16. 11. 2015 pro vymezení rozsahu VB na 
části p. č. 282, v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, zajišťující umožnění vstupu 
a vjezdu města, popřípadě jím pověřených osob, na pozemek po dobu a v nutném 
rozsahu pro provedení případných oprav, údržby, rekonstrukce nebo odstranění kulturní 
památky a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem J. Ch., 
bytem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

(příloha č. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli zejména podle ustanovení § 1257 a násl. 
občanského zákoníku: 
 
 
1. Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 295841, DIČ 
CZ00295841, zastoupené jeho starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, jako oprávněný ze 
služebnosti, na straně jedné 
 
a 
 
2. pan J. Ch., r.č., bytem, PSČ 591 01, jako povinný ze služebnosti,  na straně druhé  
t a k t o: 
 
 
 

I. 
Povinný ze služebnosti je vlastníkem pozemku p.č. 282, který je takto zapsán v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár 
nad Sázavou pro k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou na LV č. 117.  
 
 
 

II. 
Povinný ze služebnosti touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného ze služebnosti za sebe 
a každého dalšího vlastníka pozemku, uvedeném v čl. I. této smlouvy, na dobu neurčitou,  právo 
odpovídající služebnosti - služebnost podle § 1257 a násl. obč. zák., spočívající v povinnosti 
povinného ze služebnosti trpět na části pozemku  p.č. 282 umístění kulturní památky - sloupu se 
sochou sv. Jana Nepomuckého, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pod 
rejstříkovým číslem 21713/7-4656 (dále jen kulturní památka) včetně přístupu a příjezdu ke 
kulturní památce, za účelem umožnění vstupu a vjezdu oprávněného ze služebnosti, popřípadě 
jím pověřených osob, na pozemek po dobu a v nutném rozsahu pro provádění obnovy kulturní 
památky, spočívající v jejím restaurování, opravě a údržbě, popřípadě odstranění kulturní 
památky, a to v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 824-206/2015 pro vymezení 
rozsahu věcného břemene k části pozemku, ověřeným dne 16.11.2015 ing. Karlem Lačným, 
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, jež je přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy.  
 
 
 

III. 
Náklady spojené s obnovou kulturní památky, spočívající v jejím restaurování, opravě a údržbě, 
popřípadě odstranění kulturní památky, jakož i náklady vzniklé při uvedení zatíženého pozemku 
po výše uvedených pracích do stavu odpovídajícímu stavu pozemku před jejich realizací hradí 
oprávněný ze služebnosti. 
Oprávněný ze služebnosti se zavazuje nejpozději do 60ti dnů ode dne schválení finančních 
prostředků na provedení obnovy kulturní památky v rozpočtu města, informovat o této 
skutečnosti povinného ze služebnosti a projednat s ním termín, v jakém se obnova kulturní 
památky uskuteční s tím, že obnova kulturní památky bude probíhat po nezbytně nutnou dobu. 
Oprávněný ze služebnosti oznámí povinnému konkrétní termín obnovy kulturní památky, který 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 8 



bude respektovat dohodu smluvních stran, nejpozději 15 dnů před prováděním obnovy kulturní 
památky. V tomto termínu se oprávněný ze služebnosti dohodne s povinným ze služebnosti o 
způsobu zajištění přístupu na pozemek. Toto ujednání neplatí v případě havarijní situace, kdy  
povinný ze služebnosti umožní oprávněnému ze služebnosti přístup na pozemek tak, aby byl 
havarijní stav kulturní památky odstraněn. 
Oprávněný z věcného břemene se zavazuje kulturní památku pojistit proti případným škodám, 
způsobených kulturní památkou. 
 
 
 

IV. 
Oprávněný ze služebnosti právo odpovídající služebnosti – služebnost přijímá a povinný ze 
služebnosti je povinen toto právo – služebnost ve sjednaném rozsahu trpět.  
Právo odpovídající služebnosti - služebnost se zřizuje za úplatu ve výši 1.000,-- Kč (bez DPH),   
když DPH v platné výši bude připočteno.    

Jednorázová úplata bude oprávněným uhrazena povinnému při podpisu této smlouvy. 

 

 
V. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města povinný ze služebnosti výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen 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 smlouvě 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.  

 
Povinný ze služebnosti souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých 
osobních údajů obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto 
orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze 
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je 
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou 
uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Povinný ze 
služebnosti si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Povinný ze služebnosti dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při 
dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. 
Oprávnění odpovídající právu služebnosti – služebnost vzniká vkladem do katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na základě této 
smlouvy.  
Zřízení práva služebnosti bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou pod č.j. 
…….. dne 25.2.2016. 
Smluvní strany po přečtení prohlašují, že tato smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
byla sepsána na základě vzájemné dohody, svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------    ------------------------------------------------- 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     J. Ch. 
starosta města Žďáru nad Sázavou    jako povinný 
za oprávněného        
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Cislo bodu 

58-1 

58-4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6 

Seznam souradnic (S-JTSK) 

Souradnice pro zapis do KN 

y X 
K6d 

kvality Poznamka 

641788,55 1112739,62 3 roh tarasu 

641781,93 1112751,72 3 roh budovy 

641783,02 1112749,73 3 vecne bfemeno-kolik 

641781,22 1112749,00 3 vecne bfemeno-kolik 

641781 ,98 1112746,17 3 vecne bfemeno-kolik 

641783,36 1112746,56 3 vecne bfemeno-kolik 

641784,56 1112742,28 3 vecne bremeno-kolik 

641780,25 1112741 ,07 3 vecne bfemeno-kolik 

641779,12 1112745,38 3 vecne bfemeno-kolik 

641780,53 1112745,77 3 vecne bfemeno-kolik 

641779,43 1112749,90 3 vecne bremeno-kolik 

641782,30 1112751,05 3 vecne bfemeno-kolik 
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Jan Nepomucky 
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vYKAZ DOSAVADNiHO A NOVEHO STAVU UDAJO KATASTRU NEMOVITOSTi 

Dosavadni stav Nov¥ stav 

Druh Druh 
Typ stavby 

Porovnani se stavem evidence 
OznaCenf pozemku OznaCeni pozemku pravnich vztahu 
pozemku 

\fYmera parcely pozemku 
\fYmera parcely Zpus. Oznac. 

urtenr 
parcelnim parcelnim yYmer 

Oil p7ech3zl z pozemku 
VYmiira dilu dnu 

Cislem 
Zpusob Cislem Zpusob Zpusob oznaCeneho v Cislo 

ha m' 
vyuzitr 

ha m' 
vyuiiti vyui .iti katastnJ di'ivejSi LV 

ha m2 
nemovitosti poz.evidenci 

282 282 117 

Opravneny: die listiny 

Druh vecneho bl'emeno: die listiny 

GEOMETRICKY PLAN 
Geometrickj pl3n oven! Ufedne opnivnlm)' zememe7ickj inien Yr. Stejnopis overu Ur'edne opravneny zememefickY ioien}'r: 

Jmeno, prijmeni: lng. Karel lacny Jmeno, pfijmeni: lng. Karel Lacny 
pro Cislo polozky seznamu ufedne 

187/95 
Cislo polozky seznamu ufedne 187/95 opnill11enych zememeiici<Ych inienyru: opni1111enych zememeiici<Ych inienyru: 

vymezeni rozsahu vecneho One: 8.11 .2015 Cislo: 182/2015 One: 1 fi 11 . 2015 Cislo: /£:/ /lJJb-
bfemene k casti pozemku 

Ncilefftostmi a pf esnost/ odpovidci pr.ivnim p~edpisUm. 
Tento stejnopfs odpovid~ geomettickf:mu plcinu v elektrontcke 

podobe uloZenem u v dokumentaci katastr31niho tJradu. 

Vyhotovit el: Katastr.ilni Urad souhlasf s o~fslov.i nfm parcel. o veren i stejnoplsu geometr1ckt!ho pl.inu v listinne podobe. 

Zdenek Tulis - Geodeticke prace 

Polni 282/35 '1'-a.rel L-4 • 
591 02 Zd'ar nad Sazavou 

~· .,.ole§ 13 oo< C'1-' 
..._<:' ,ot: sr, 7 ); 

Cislo planu: (·;..... ~ . ..0'\f. 824-206/2015 
~ '-''\~~-~, ·~ Zd'ar nad Sazavou 

c::. ~ . . ·n ,__ 
Okres: -,, ~ \.!)~~~~ ~ -;») 

KU pro Vysocinu 
en '(..\ ~ .. .. &W: N c: 

Obec: Zd'ar nad Sazavou 
0. v ~r"~ \ ,-.f -*' Q) 

KP Zd'ar nad Sazavou ~ ~ N ~~ ~f~ .h. ,~ 
co ·? ~ :..0010' "'.c 

Kat. uzemi: Zamek Zd'ar Eva Chlubnova 0 . 'Y> ' ~) ...... 

~ "" w fl,._ PGP-777/2015-7 14 /' iS'- !0" * 
DKM-Nove Mesto na 2015 .11.16 09:16:51 CET ~)i, ~o/od ·ClS •<l_-~,v 

Mapov-Yiis t: /Jet) . - {{le 

Morave, 6-6/14 Y zerne' 

Oosavadnfm vlastnil<Um pozemkU byla poskytnuta moinost sezn3mit .se 

/Y" ~ \..--7 'II terenu s prUbehem navrhovarrjch novYch hranic, ktere b)rty oznaCeny 

Jy~ ~/~ pf edepsanjm zpUsobem : 

viz: seznam soui'adnic 
./ 



j) - Dne 29. 6. 2015 byla uzavřena Smlouva o provedení stavby mezi Ing. A. M., bytem ZR 
1 - jako vlastníkem pozemku p. č. 5921/1 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. 5004, obec Žďár nad Sázavou a městem Žďár 
nad Sázavou – jako stavebníkem, v rámci stavby „Žďár nad Sázavou – ul. Smetanova, 
rekonstrukce dešťové kanalizace k. ú. Město Žďár“. Touto smlouvou dává vlastník 
stavebníku právo provést předmětnou stavbu na dotčeném pozemku. 
Dále bylo v této smlouvě ujednáno, že po realizaci stavby bude uzavřena smlouva o 
zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v uložení dešťové kanalizace.   
 
- Na základě shora uvedeného byl po realizaci stavby zhotoven a předložen GP č. 4025-
5/2016 ze dne 18. 1. 2016 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 5921/1 v k. ú. 
Město Žďár. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 doporučila zastupitelstvu města ke schválení uzavření 
smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti mezi Ing. A. M., bytem ZR 1 – 
jako povinnou a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – za účelem umístění a 
provozování stavby „Žďár nad Sázavou – ul. Smetanova, rekonstrukce dešťové 
kanalizace k. ú. Město Žďár“, a to dle GP č. 4025-5/2016 ze dne 18. 1. 2016 pro 
vymezení rozsahu VB na části pozemku ve vlastnictví povinné p. č. 5921/1 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 5004, obec Žďár nad Sázavou, spočívající v uložení dešťové kanalizace včetně 
přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve 
prospěch oprávněného, v předloženém znění. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva 
věcného břemene – služebnosti mezi Ing. A. M., bytem ZR 1 – jako povinnou a městem 
Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – za účelem umístění a provozování dešťové 
kanalizace umístěné v rámci stavby „Žďár nad Sázavou – ul. Smetanova, rekonstrukce 
dešťové kanalizace k. ú. Město Žďár“, a to dle GP č. 4025-5/2016 ze dne 18. 1. 2016 pro 
vymezení rozsahu VB na části pozemku ve vlastnictví povinné p. č. 5921/1 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 5004, obec Žďár nad Sázavou, spočívající v uložení dešťové kanalizace včetně 
přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve 
prospěch oprávněného, v předloženém znění. 

(příloha č. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli zejména podle ustanovení § 1257 a násl. 
občanského zákoníku: 
 
1. Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 295841, DIČ 
CZ00295841, zastoupené jeho starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, jako oprávněný ze 
služebnosti, na straně jedné 
 
a 
 
2. paní ing. A. M., r.č., bytem, PSČ 591 01, jako povinná ze služebnosti,  na straně druhé  
t a k t o: 
 
 

I. 
Povinná ze služebnosti je vlastníkem pozemku p.č. 5921/1, který je takto zapsán v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár 
nad Sázavou pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou na LV č. 5004.  
 
 
 

II. 
Povinná ze služebnosti touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného ze služebnosti za sebe 
a každého dalšího vlastníka pozemku, uvedeném v čl. I. této smlouvy, na dobu neurčitou,  právo 
odpovídající služebnosti - služebnost podle § 1257 a násl. obč. zák., spočívající v povinnosti 
povinné ze služebnosti trpět na části pozemku  p.č. 5921/1 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou, umístění podzemního vedení dešťové kanalizace, včetně umožnění vstupu na 
pozemek po dobu a v nutném rozsahu pro provedení případných oprav, údržby, rekonstrukce 
shora uvedené přípojky, a to v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu pro vymezení 
rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 4025-5/2016, ověřeným dne 18.1.2016 ing. 
Jaroslavem Kovačkou, úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, jež je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy.  
 
 

III. 
Náklady spojené s opravami, údržbou a rekonstrukcí dešťové kanalizační přípojky, vstupu a 
vjezdu a náklady vzniklé při uvedení zatíženého pozemku po výše uvedených pracích do stavu 
odpovídajícímu stavu pozemku před jejich realizací, hradí oprávněný ze služebnosti. 
Oprávněný ze služebnosti se zavazuje předem oznámit povinné ze služebnosti každý vstup a 
účel vstupu na její pozemek, ke kterému je oprávněn z této smlouvy a šetřit co nejvíce její 
majetek.  
 

IV. 
Oprávněný ze služebnosti právo odpovídající služebnosti – služebnost přijímá a povinná ze 
služebnosti je povinna toto právo – služebnost ve sjednaném rozsahu trpět.  
Právo odpovídající služebnosti - služebnost se zřizuje za úplatu ve výši 1.000,-- Kč (bez DPH),   
když DPH v platné výši bude připočteno.    

Jednorázová úplata bude oprávněným ze služebnosti uhrazena povinné ze služebnosti při podpisu 
této smlouvy. 
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V. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města povinná ze služebnosti výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámena 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 smlouvě 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.  

 
Povinná ze služebnosti souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých 
osobních údajů obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto 
orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze 
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je 
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou 
uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Povinná ze 
služebnosti si je zároveň vědoma svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Povinná ze služebnosti dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při 
dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 
 
 
 

VI. 
Oprávnění odpovídající právu služebnosti – služebnost vzniká vkladem do katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na základě této 
smlouvy.  
Zřízení práva služebnosti bylo schváleno Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou pod č.j. 
…….. dne 25.2.2016. 
Smluvní strany po přečtení prohlašují, že tato smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
byla sepsána na základě vzájemné dohody, svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------    ------------------------------------------------- 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     ing. A.  M. 
starosta města Žďáru nad Sázavou    jako povinná ze služebnosti 
za oprávněného ze služebnosti       
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k) - Ing. J. M., trvale bytem Praha – Břevnov, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře cca 31 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR, která bezprostředně přiléhá k pozemku u RD 
čp. Veselíčko 24 na p. č. 90 a nachází se mezi kamennou kůlnou ve vlastnictví p. M. a 
místní komunikací – za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na údržbě budovy a 
občasná možnost složení a naložení nákladu. Uvedená plocha nebude oplocována ani 
s ní nebude jinak manipulováno a její zatravnění bude ponecháno. Odstup 2 až 3 metry 
od stávající místní komunikace bude rovněž zachován. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Viz osadní výbor. 
 
Vyjádření Osadního výboru Veselíčko: 
Osadní výbor po zvážení žádosti nedoporučuje prodej pozemku panu Ing. J. M. 
 
- Rada města dne 16. 11. 2015 po projednání nedoporučila zastupitelstvu města ke 
schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 
v k. ú. Veselíčko u ZR, 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, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD čp. Veselíčko 24 na 
p.č. 90 – na základě žádosti Ing. J. M. za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na 
údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení nákladu. 
 
- Dne 26. 11. 2015 byl zastupitelstvu města předložen k projednání tento bod s návrhem 
usnesení ve věci předmětného odprodeje tak, že ZM neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 
 
- Zastupitelstvo města odložilo projednání tohoto bodu na příští zasedání zastupitelstva 
města s tím, že si vyžádalo bližší doplnění záporného stanoviska Osadního výboru 
Veselíčko o důvod nedoporučení prodeje. 
 
Doplnění důvodu záporného stanoviska OV Veselíčko ze dne 27. 11. 2015 ve věci 
prodeje pozemku Ing. M.: 
Ing. M. má veliký pozemek kolem svého domu, tak není důvod odprodávat obecní 
pozemek z důvodu uskladnění dřeva. Osadní výbor nebude odprodávat zbytečně obecní 
pozemky, pokud k tomu nebude velmi vážný důvod (výstavba domu a podobně). 
 
- S tímto stanoviskem OV byl Ing. M. odborem majetkoprávním písemně seznámen. 
Jako následnou reakci zaslal dne 28. 12. 2015 Ing. M. svoje sdělení k původní žádosti o 
prodej pozemku – viz příloha č. 10. 
- Toto sdělení Ing. M. bylo zároveň zasláno OV Veselíčko k novému posouzení. 

 
- Dne 4. 2. 2016 zaslal p. R. K. - předseda OV Veselíčko toto písemné stanovisko:  
Po řádné schůzi osadního výboru ze dne 28. 1. 2016 Vám zasílám naše vyjádření 
ohledně opakované žádosti na odprodej pozemku z vlastnictví města panu Ing. M. Po 
prostudování žádosti pana Ing. M. osadní výbor jednoznačně pěti hlasy nedoporučuje 
odprodej pozemku. 
Důvod našeho rozhodnutí: 
V tomto případě nevidíme vážný důvod k prodeji pozemku. Cesta (pozemek), který chce 
pan Ing. M. koupit k účelu jaký uvádí, lze za tímto účelem používat i bez jeho vlastnictví. 
Dosud tomu tak bylo a nikdy zde nebyl žádný problém. Je to jeho příjezdová cesta na 
jeho pozemek a nikdo mu nikdy v minulosti nedělal žádné problémy a dělat ani nebude. 
Pokud mluví o údržbě tohoto pozemku, tak za účelem ježdění automobilem je tento 
pozemek způsobilý. Pokud podle pana Ing. M. pozemek je zabahněný, tak si ho může k 



tomuto účelu upravit, aniž by byl jeho vlastníkem. Nikdo s tím nemá problém. Já osobně 
mám dvě příjezdové cesty na můj pozemek a ani jeden není v mém vlastnictví. Pokud na 
něm bude díra nebo bláto, tak to zasypu štěrkem aniž bych ten pozemek musel kupovat.  
 
- Rada města dne 8. 2. 2016 po projednání neschválila a nedoporučila zastupitelstvu 
města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 
m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, 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, bezprostředně přilehlé části k pozemku 
u RD čp. Veselíčko 24 na p.č. 90 – na základě žádosti Ing. J. M. za účelem zajištění 
bezpečného vjezdu, práce na údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení 
nákladu. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – 
ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. 
Veselíčko u ZR, 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, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD čp. Veselíčko 24 na p.č. 90 – na 
základě žádosti Ing. J. M. za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na údržbě 
budovy a občasné možnosti složení a naložení nákladu. 

(příloha č. 10 + mapa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-lng., 59101 Zdlar nad Sazavou 

Vee: Sdelenl k cj.: OP/51511/2015 (Zadost o odprodej casti p.c. 1582/1 v lokalite Vesellcko) 

Dobry den, 

K jiz uvedenemu stanovisku Osadnfho vyboru Veselfcko bych rad sdelil, ze bohuzel tento 

nevyhodnotil muj zamer na odkoupenl casti pozemku relevantnfm zpusobem. Palivove drevo ci jiny 

material bych tam mohl skladovat jen kratkodobe a to k vlastnl ujme, kdyz nevyjfzdlm s autem a 

nedopravuji jiny material. Pozemek pro me predstavuje hlavnl prfstupovou cestu k mfstnl 

komunikaci. Na navsi ke komunikaci tento prlstup nemam pro znacnou strmost najezdu a jejf velmi 

uzky profil. 

castecna nevyhoda pozadovaneho pozemku je v tom, ze jde o pozemek podmaceny u nehoz jsem jiz 

drive proved I castecne zpevnenf povrchu. To je treba ale jeste zlepsit. V soucasnosti jde o pozemek 

zatravneny, ales planovanym zprovoznenlm meho automobilu by se brzy zmenil v blativou cestu. 

Odkupem pozemku tedy krome tedy krome jiz uvedenych duvodu bych chtel dovybavit moji 

nemovitost potrebnou a bezpecnou prfstupovou cestou. Jine upravy pozemku jako napr. oplocenl 

a pod. neprichazf v uvahu pro jeho velmi malou vymeru. Odkoupenlm pozemku zamysllm zfskat 

predevsfm prednostnf pravo k jeho ulfvanf s tim, ze pro verejnost muze i nadale zustat volne 

prfstupny. 

Ve Vesellcku, dne: 28.12. 2015 
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l) - Město Žďár nad Sázavou v současné době vlastní bytové domy, které byly vystavěny 
za pomocí státní dotace, popřípadě u kterých byla za pomocí dotace provedena 
nástavba. V rámci „privatizace bytového fondu města“ došlo k uzavření Smluv o uzavření 
budoucí kupní smlouvy, které byly uzavřeny mezi městem a bytovými družstvy, které 
byly založeny v jednotlivých bytových domech. U dvou domů (Veselská a Palachova 70) 
došlo k výstavbě – převod těchto domů nebyl řešen v „privatizaci bytového fondu města“, 
nýbrž již v rámci jejich výstavby. Jedná se o tzv. bytové domy se závazky. V souladu 
s podmínkami dotace není tyto domy možné převést dříve, než uplyne 20 let ode dne 
kolaudace výstavby nebo nástavby.  
 
S Ministerstvem pro místní rozvoj byla projednána možnost u některých bytových domů 
tento termín zkrátit. Tato skutečnost by znamenala, že k převodu bytových domů do 
vlastnictví bytových družstev by mohlo dojít již v letošním roce, namísto v roce 2018. 
Jedná se o bytové domy: 
Revoluční č.p. 1877,1878,1879, č.or. 32-36, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou3 
Revoluční č.p. 1902,1903,1904, č.or. 38-42, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou3 
Revoluční č.p. 1899,1900,1901, č.or. 54-58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou3 
Purkyňova č.p. 454, č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 
Purkyňova č.p. 453, č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 
 
Ke zkrácení termínu dojde uzavřením dodatků č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 
dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů, které budou uzavřeny mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj. Po 
uzavření těchto dodatků následně dojde k uzavření dodatků zástavních smluv, a to mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Těmito zástavními smlouvami byly zajištěny závazky ze smlouvy o 
poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů. 
Předpokládáme, že shora uvedené nemovitosti by město mohlo prodat v polovině roku 
2016. Tyto převody nebudou znamenat žádné nároky do rozpočtu města, a to ani na 
straně příjmů, ani na straně výdajů. Příjmy a výdaje spojené s konkrétním bytovým 
domem jsou vedeny na zvláštní evidenci a řídí se Dohodou uzavřenou mezi městem a 
bytovým družstvem v konkrétním bytovém domě.  
 
V případě, že tak jak je předpokládáno, by došlo k převodu vlastnického práva ke shora 
uvedeným bytovým domům (včetně pozemků), městu by zůstalo ještě 5 bytových domů 
„se závazky“, a to: 
Jamborova č.p. 1531, č.or. 3, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 – převod r. 
2019 
Palachova č.p. 2236, č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 – převod r. 
2017 
Kovářova č.p. 2240/2  č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – převod r. 
2019 
Zvláštní režim s doplatkem kupní ceny u domů: 
Palachova č.p. 2234, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 – převod r. 
2023 
Veselská č.p. 11 - 13,  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – převod r. 2024 
 
- Rada města projedná tento materiál na zasedání rady města dne 22. 2. 2016 s tím, že 
zastupitelstvo města bude před projednáním tohoto bodu seznámeno s výsledkem 
rozhodnutí rady města. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 5 
 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje: 
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 173 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 

výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi 
Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, 
v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 174 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi 
Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, 
v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 154 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi 
Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, 
v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 175 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi 
Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, 
v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 176 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude uzavřený mezi 
Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, 
v předloženém znění  

(příloha č. 11 – 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 154 
o poskytnutf investicni dotace ze statnlho rozpoctu na vystavbu najemnlch bytu v obci 

uzavrene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mfstnf rozvoj 
sidlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IC: 66 oo 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedouci oddeleni zaverecneho vyhodnoceni akci a HO 
(dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sfdlem: Zizkova 227/1, 591 01 
IC: 00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
(dale jen mesto) 

Smluvni strany po vzajemne dohode uzaviraji tento dodatek c. 1. 

c1.1 
Predmet dodatku 

1.1 Predmetem dodatku je zmena vazaci doby platnosti podminek pro nakladani s byty postavenymi 
s dotaci v ramci ,Programu podpory vystavby najemnich bytU a technicke infrastruktury'' v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znit: 

, (4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvi bytU postavenych s pouzitim 
statni dotace na jinou osobu a do uplynuti teto doby zajisti uzivani techto bytU k trvalemu najemnfmu 
bydlenf." 

Cl. II 
Zaverecna ustanovenl 

2.1 Ostatni ustanovenf smlouvy zustavaji v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepsan ve dvou vyhotovenfch, z nichz kazda smluvnf strana obdrzl po jed nom 
vyhotoven f. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnimi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

lng. Hana Musilova 
vedoucf oddeleni zaverecneho 

vyhodngcenf akci a HO 
,.~:~.·,-, ·~-·"..\ 

\ 
\ 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 11



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 173 
o poskytnutl investicni dotace ze statniho rozpoctu na vystavbu najemnich bytu v obci 

uzavfene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mlstni rozvoj 
sfdlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IC: 66 00 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedoucr oddeleni zaverecneho vyhodnocenl akcf a HU 
(dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 
IC: 00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
(dale jen mesto) 

Smluvnf strany po vzajemne dohode uzavirajl tento dodatek c. 1. 

Cl.l 
Predmet dodatku 

1.1 Pfedmetem dodatku je zmena vazaci doby platnosti podmfnek pro nakladani s byty postavenymi 
s dotaci v ramci ,Programu podpory vystavby najemnfch bytU a technicke infrastruktury'' v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znit: 

, (4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvi bytU postavenych s pouzitfm 
statni dotace na jinou osobu a do uplynutl teto doby zajisti uzfvanf techto bytU k trvalemu najemnimu 
bydlenf." 

Cl. II 
Zaverecna ustanoveni 

2.1 Ostatni ustanovenf smlouvy zustavaji v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepsan ve dvou vyhotovenfch, z nichz kazda smluvnf strana obdrzi po jed nom 
vyhotovenf. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnlmi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

/ttU 
lng. Hana Musilova 

vedoucr oddele-n[ zaverecneho 
vyh9dmoc~rif,~RGJ a HU 

\ 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 12



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 17 4 
o poskytnutf investicnl dotace ze statnfho rozpoctu na vystavbu najemnich bytu v obci 

uzavrene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mistni rozvoj 
sfdlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IC: 66 00 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedouci oddelenf zaverecneho vyhodnocenf akci a HU 
(dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sf diem: Zizkova 227/1, 591 01 
IG:00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
(dale jen mesto) 

Smluvnf strany po vzajemne dohode uzavfrajf tento dodatek c. 1. 

c1.1 
Predmet dodatku 

1.1 Predmetem dodatku je zmena vazacf doby platnosti podmfnek pro nakladanf s byty postavenymi 
s dotaci v ramci ,Programu podpory vystavby najemnich bytu a technicke infrastruktury'' v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znft: 

, (4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvf bytu postavenych s pouzitrm 
statnf dotace na jinou osobu a do uplynuti teto doby zajisti uzivani techto bytu k trvalemu najemnfmu 
bydlenf." 

Cl. II 
Zaverecna ustanoveni 

2.1 Ostatnf ustanovenf smlouvy zustavaji v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepsan ve dvou vyhotovenfch, z nichz kazda smluvnf strana obdrzf po jednom 
vyhotovenf. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnfmi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

lng. Hana Musilova 
vedoucr oddelen r zaverecneho 

vyhodnpeentakcJ a HU 
/ 

/ 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 13



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 175 
o poskytnuti investicnf dotace ze statnlho rozpoctu na vystavbu najemnfch bytu v obci 

uzavrene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mfstnf rozvoj 
sfdlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IG: 66 oo 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedouci oddelenr zaverecneho vyhodnoceni akcl a HU 
{dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sf diem: Zizkova 227/1, 591 01 
IG: 00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
{dale jen mesto) 

Smluvnf strany po vzajemne dohode uzavlrajl tento dodatek c. 1. 

Cl.l 
Predmet dodatku 

1.1 Predmetem dodatku je zmena vazaci doby platnosti podmfnek pro nakladani s byty postavenymi 
s dotacf v ramci ,Programu podpory vystavby najemnich bytu a technicke infrastruktury" v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znit: 

, {4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvf bytu postavenych s pouzitfm 
statni dotace na jinou osobu a do uplynuti teto doby zajistf uzfvanr techto bytU k trvalemu najemnimu 
bydlenL" 

Cl. II 
Zaverecna ustanoveni 

2.1 Ostatnf ustanovenf smlouvy zustavaji v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepsan ve dvou vyhotovenfch, z nichz kazda smluvnf strana obdrzf po jednom 
vyhotoven f. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnlmi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

lng. Hana Musilova 
vedoucr oddelen I zaverecneho 

vyhodr:wee!'Tf-:-~kcf a HU 
' I':~/ 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 14



Dodatek c. 1 ke smlouve c. 176 
o poskytnuti investicnl dotace ze statnlho rozpoctu na vystavbu najemnich bytu v obci 

uzavrene dne 16. 4. 1998 (dale jen ,smlouva") 

Ceska republika, Ministerstvo pro mlstnf rozvoj 
sfdlem: Staromestske nam. 6, 110 15 Praha 1 
IC: 66 oo 22 22 
Zastoupena: lng. Hanou Musilovou, vedouci oddelenr zaverecneho vyhodnoceni akcf a HO 
(dale jen ministerstvo) 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
sf diem: Zizkova 227/1, 591 01 
IC: 00295841 
zastoupene: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
(dale jen mesto) 

Smluvni strany po vzajemne dohode uzavfrajf tento dodatek c. 1. 

Ct. I 
Predmet dodatku 

1.1 Predmetem dodatku je zmena vazacf doby platnosti podmfnek pro nakladanf s byty postavenymi 
s dotad v ramci ,Programu podpory vystavby najemnfch bytU a technicke infrastruktury'' v roce 1998, 
a to konkretne v casti Ill odst. 4. 

Na tomto zaklade bude v casti Ill odst. 4 Smlouvy nadale znit: 

, (4) Mesto neprevede po dobu 10 let od kolaudace stavby vlastnictvf bytU postavenych s pouzitrm 
statnf dotace na jinou osobu a do uplynutr teto doby zajistr uzivani techto bytU k trvaiE§mu najemnfmu 
bydleni." 

Cl. II 
Zaverecna ustanoveni 

2.1 Ostatnf ustanovenf smlouvy zustavajf v platnosti 

2.2 Tento dodatek je podepstm ve dvou vyhotovenlch, z nichz kazda smluvni strana obdrzr po jed nom 
vyhotoven I. 

2.3 Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnimi stranami. 

V Praze dne: 4. 2. 2016 

lng. Hana Musilova 
vedouci oddeleni zaverecneho 

vyhodnoce0f,akci a HO 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 15



m) - Ing. R. P., trvale bytem ZR 1, požádal o odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to částí p. č. 5333/1 – trvalý travní porost ve výměře cca 1 100 m2 a p. č. 
5331 – trvalý travní porost ve výměře cca 8 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření zahrady p. č. 5332/1 u rodinného 
domu č.p. 2290 na p. č. 5332/8 v k. ú. Město Žďár. 

 
- Pozemek p. č. 5333/1 v k. ú. Město Žďár je v současné době ve výpůjčce Českého 
zahrádkářského svazu, ZO 614042 Jamská, ZR 1, který jej využívá na základě uzavřené 
smlouvy s městem Žďár nad Sázavou k užívání zahrádek pro své členy.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR:  
Nedoporučujeme. V lokalitě se připravuje stavba místní komunikace Brněnská – Jamská, 
zdržovací nádrž a bytové domy (sociálního charakteru). 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Viz odbor RÚP.  

 
- RM dne 22. 2. 2016 bude předložen k projednání níže uvedený návrh 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 částí p. č. 5333/1 – trvalý travní porost ve výměře cca 1 100 m2 a p. č. 
5331 – trvalý travní porost ve výměře cca 8 m2 (dle mapového podkladu) 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 
v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření zahrady p. č. 5332/1 u rodinného domu 
č.p. 2290 na p. č. 5332/8 – na základě žádosti Ing. R. P. 
 
- Rada města projedná tento materiál na zasedání rady města dne 22. 2. 2016 s tím, že 
zastupitelstvo města bude před projednáním tohoto bodu seznámeno s výsledkem 
rozhodnutí rady města. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 5333/1 ve 
výměře cca 1 100 m2 a p. č. 5331 ve výměře cca 8 m2 (dle mapového podkladu) 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 v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření zahrady p. č. 5332/1 u 
rodinného domu č.p. 2290 na p. č. 5332/8 – na základě žádosti Ing. R. P. 

(příloha č. 16) 
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n) - Rada města na svém zasedání dne 30. 11. 2015 vyhlásila záměr na prodej pozemku. 
p. č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, 
lokalita Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 - za 
účelem výstavby rodinného domu, v předloženém znění. Součástí záměru byla Pravidla 
postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 1. 12. 2015 do 31. 1. 2016.  
 
- Do tohoto záměru se přihlásilo 8 zájemců. 
 
- Dne 15. 2. 2016 proběhla elektronická aukce prodeje pozemku. V této aukci nabízeli 
zájemci cenu za 1 m2 pozemku s tím, že se jednalo o cenu bez DPH, které bude k této 
kupní ceně připočteno. Zájemci a jejich nabídky jsou uvedeny ve výsledkovém protokolu 
– viz příloha č. 18. 
 
- Nejvyšší nabídku učinil pan R. T., bytem Praha 1, který nabídl kupní cenu ve výši 
2.650,-- Kč/m2. V souladu s vyhlášeným záměrem je zastupitelstvu města předložen 
návrh na prodej pozemku do vlastnictví pana R. T..  
 
- Rada města na svém zasedání dne 22. 2. 2016 bude projednávat prodej pozemku a o 
výsledku tohoto projednání budou zastupitelé města informováni před projednáváním 
tohoto bodu.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 3 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 7973/6, orná 
půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, lokalita Klafar II, 
ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 - za účelem výstavby 
rodinného domu v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II a 
Regulativy rodinných domů, do vlastnictví pana R. T., bytem Praha 1, za kupní cenu ve 
výši 2.650,-- Kč/m2 + DPH a schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního 
práva, v předloženém znění. 

(příloha č. 17 mapa, 18, 19) 
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VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL

Název elektronické aukce: Prodejní aukce stavebního pozemku p.č. 7973/6

Typ elektronické aukce: Prodejní elektronická aukce (malého rozsahu) (id:1164)

Čas vyhlášení: 05.02.2016 13:15

Čas ukončení: 15.02.2016 13:45

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Prokopová Stanislava, +420 566 688 170, +420 736 510 464,
stanislava.prokopova@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Libor Vostrejš, +420 566 688 195, +420 736 510 452, libor.vostrejs@zdarns.cz

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Počet položek celkem: 1

Počet položek aktivních: 1

Počet položek započítávaných do
celkové sumy:

1

Protokol je platný k: 17.02.2016 12:11:34

Protokol vygenerován v: 17.02.2016 12:11:34

Uchazeč Položek obsazených/celkem Celková nabídka uchazeče Pořadí uchazeče Stav

1/1 2 756 000 1 -

1/1 2 724 800 2 -

1/1 2 246 400 3 -

1/1 1 570 400 4 -

1/1 1 560 000 5 -

1/1 1 248 000 6 -

1/1 1 050 400 7 -

1/1 1 040 000 8 -

Smluvní cena: - CZK

Smluvní dodavatel:

Smluvní cena dodatek: - CZK

Nedílnou přílohou tohoto protokolu jsou protokoly o účasti jednotlivých uchazečů.
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K u p n í    s m l o u v a  
a smlouva o zřízení předkupního práva 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, jako prodávajícím  na straně jedné (dále 
jen  prodávající) 
a 
R. T., r.č., bytem , jako kupujícím na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
  

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 7973/6, orná půda, ve výměře 1.040 m2, 
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. 
 
 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo k pozemku p.č. 7973/6, orná 
půda, ve výměře 1.040 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby 
rodinného domu, který bude postaven v  souladu s povolením stavby, vydaným Městským 
úřadem ve Žďáře nad Sázavou, stavebním odborem  (dále jen stavba)  za dohodnutou kupní 
cenu ve výši Kč 2.650 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu ve výši 2.756.000 Kč  a kupující tento 
pozemek za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. Ke kupní ceně bude 
připočteno DPH v zákonem stanovené výši. 
Kupující  již  uhradil    zálohu  na  kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč na účet prodávajícího. 
Doplatek kupní ceny ve výši 2.656.000 Kč (bez DPH) se zavazuje kupující zaplatit  do 60ti dnů 
ode dne podpisu této smlouvy  bezhotovostně na účet prodávajícího, vedený u KB ve Žďáře nad 
Sázavou, číslo účtu 6015-328751/0100, v.s. 4550000064. Za okamžik zaplacení  kupní ceny se 
považuje den připsání částky v celkové výši  2.656.000 Kč na uvedený účet prodávajícího, když 
k této ceně bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši. 
2. Pozemek je prodáván se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří pilíř sloužící pro 
připojení el. energie a plynu a dále části vodovodních a kanalizačních přípojek od odboček 
z hlavních řadů těchto sítí. Pozemek je prodáván za účelem výstavby stavby a kupující se 
zavazuje pozemek použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na něm postavit.  
3. V  případě,   že   kupující  postaví  rodinný  dům  tak,  že  Protokol ze závěrečné 
kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání stavby 
(kromě povolení předčasného užívání)   na prodávaném pozemku postavené  nepřekročí termín 
31.12.2019, prodávající se zavazuje vrátit na základě žádosti kupujícího část kupní ceny ve výši 
200,-- Kč/m2 z celkové výměry pozemku na účet kupujícího a to do 30ti dnů ode dne doručení 
žádosti kupujícího doloženou  Protokolem ze závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudačním 
souhlasem, popřípadě jiným pravomocným povolením užívání stavby (kromě povolení 
předčasného užívání) postavené na prodávaném pozemku, vydaném stavebním odborem MěÚ 
ve Žďáře nad Sázavou.  
4. Obě  smluvní  strany  se  dohodly, že prodávající bezodkladně po té, co bude kupujícím 
zaplacena kupní cena řádně a včas, předá návrh na vklad vlastnického práva ke shora 
prodávanému pozemku do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu vyhotovení Kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.  
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III. 

Prodávající prohlašuje, že splnil podmínky dané příslušnými ustanoveními § 85) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích,  stanovené pro převod nemovitých věcí z a do majetku města. Tento 
převod byl schválen Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 25.2.2016. Záměr města 
převést shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od  1.12.2015 do 31.1.2016. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám stav prodávaného pozemku. Na 
prodávaném pozemku se mohou nacházet podzemní vedení inženýrských sítí ve vlastnictví jiné 
osoby než je prodávající. 
 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

V případě, že doba výstavby rodinného domu - stavby, za kterou se považuje Protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby (dále jen výstavba)  přesáhne termín 31.12.2019, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  
Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města 
a prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 

V. 
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
- kupující neuhradí sjednanou kupní cenu řádně a včas 
- kupující nedoloží prodávajícímu povolení umístění a provedení stavby (popřípadě jiné 
povolení stavby), vydané stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou nejpozději do 31.12.2016 
-  kupující nezahájí výstavbu rodinného domu na prodávaném pozemku v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nedoloží prodávajícímu doklad o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné 
kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) nejpozději do 31.12.2019.  
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí,  smlouva se od počátku ruší a kupující se 
zavazuje do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od 
této kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, 
aby mohl být v katastru nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího 
k pozemku p.č. 7973/6, orná půda, ve výměře 1.040 m2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující 
ponese  ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 7973/6, orná 
půda, ve výměře 1.040 m2 v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru 
nad Sázavou. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu tak, jak byla uvedena v čl. II. 
této smlouvy s tím, že nebude vrácena částka ve výši 100.000 Kč, která sloužila jako zaplacená 
záloha na úhradu kupní ceny. Kupní cena po odečtu částky ve výši 100.000 Kč bude vrácena na 
účet kupujícího do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k  pozemku p.č. 7973/6, orná půda, 
ve výměře 1.040 m2  v k.ú. Město Žďár ve prospěch prodávajícího. 
Stejný postup bude zvolen i v případě, že by tato smlouva byla zrušena na základě žádosti 
kupujícího. 
 
 
 

VI. 



Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo a to jako právo věcné ve smyslu 
ustanovení § 2144 a násl. občanského zákoníku k pozemku, který je předmětem převodu podle 
této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud bude chtít koupený pozemek 
v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemku, nabídne ho nejprve 
prodávajícímu a to za stejnou kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva. Toto předkupní právo se sjednává do doby právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo do vydání Oznámení o užívání stavby, vydaného na RD na 
prodávaném pozemku postaveném.  

VII. 
Kupující prohlašuje, že byl seznámen s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji pozemků 
v lokalitě Klafar II,  Návrh zastavění – regulativy rodinných domků  a Prodej pozemků v lokalitě 
Klafar II – technické informace,  vše ve znění tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem města 
Žďáru nad Sázavou dne 27.6.2013.  
 

VIII. 
Podle této smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, na příslušný list vlastnictví pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 
 

IX. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města kupující výslovně prohlašuje, že jsou s touto  
skutečností obeznámen 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 smlouvě 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.  
 
Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Kupující si je zároveň vědom svých 
práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kupující dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se 
této smlouvy a jejího plnění. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
…………………………………..…….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l    R.  T. 
starosta města Žďáru nad Sázavou   




