
 
 
Žďár nad Sázavou 

                             30.01.2019 

 

POZVÁNKA  
na 3. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 
ve čtvrtek 7. února 2019 v 16:00 h 

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
PROGRAM: 

1. Zřízení výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho členů   
Anotace: 
Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou, návrh na jmenování předsedy 
Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a návrh na zvolení 9 členů Výboru pro 
udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou. 

 
2. Majetkoprávní jednání  

Anotace: viz přiložená tabulka    

 
3. Zastupování města v LDO Přibyslav 

Anotace: 
Určení zástupce města v Lesním družstvo obcí Přibyslav   

 
4. Program „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“ -  vyhodnocení  

Anotace: 
Vyhodnocení žádostí o dotace podaných v rámci programu „Obnova kulturních památek a obnova 
architektonicky cenných staveb“ a návrh na uzavření veřejnoprávních smluv. 

 
5. Revokace usnesení č .j. 1/2018/ORÚP/4  

Anotace: 
Na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR je nutné provést revokaci usnesení o názvu nového 
sídliště.  

 
6. Návrhy na pořízení změny ÚP č. 2  

Anotace: 
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a se Směrnicí pro podání návrhu na změnu územně 
plánovací dokumentace města Žďáru nad Sázavou předkládá odbor rozvoje a ÚP návrhy žadatelů 
na pořízení změny č. 2 ÚP. 

  

7. Různé 

PRO INFORMACI: 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 12.12.2018 

 

 Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r. 
         starosta města 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 3/2019/OP/2 dne 7.2.2019 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku  

- schválení   
 

Mgr. M. P., I. P. 
ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Barvířská, ZR 3 
lok. Klafar III 

8037/30 – orná půda  
-  426 m2 
 

Výstavba řadového rodinného domu  
- prodej po odstoupení původního 
vlastníka od Kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního práva 
 

b) Prodej pozemku 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Klafar III, ZR 8 

část p.č. 8037/2 – orná 
půda – cca 26 m2 

Výstavba nové trafostanice pro 
zásobování nové lokality rodinných 
domů elektrickou energií 
 

c) 
 

Směna pozemků 
- schválení 

K. P., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Klafar 
k.ú. Zámek Žďár 
lok. Klafar 

7968 – orná půda 
- 11 774 m2 
774/44 – orná půda – 
nově dle GP 774/98 
- 2972 m2 

Budoucí výstavba v lokalitě Klafar 

d) 
 

Směna pozemků 
- schválení 

Ing. L. K., Račín k.ú. Město ZR 
ul. 1.máje, ZR 1 

část 119/2 – ost.pl. 
část 147/3 – ost.pl. 
nově dle GP 147/6 ve 
výměře 23 m2  za 
část 147/4 - ost.pl. 
část 147/5 – ost.pl. 
nově dle GP 147/7 ve 
výměře 15 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání po realizaci 
stavby - Přechod pro chodce, chodník, 
VO, včetně varovného signálního pásu u 
přechodu 
 

e) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

ČR – Státní 
pozemkový úřad 
Praha, Krajský 
poz.úřad Jihlava 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. u Radonína – za 
Žďasem, ZR 1 
 

7729/2 – ost. plocha, 
ost. komunikace 
 - 197 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemku – 
účelová komunikace k lesním 
pozemkům 

f) 
 

Výkup pozemku 
- schválení 

MUDr. S. U., 
 Příbram 
 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. PZ Jamská, ZR 1 
 

9054 – orná půda 
-  3453 m2 

Budoucí výstavba v PZ Jamská 

g) 
 

Prodej pozemku 
- schválení  
 

KARPATIJAN STAV 
PRAG s.r.o., Praha 

k.ú. Stržanov 
 

84 – ost.pl., jiná pl. 
250 m2 

Bývalá zahrada - schválení z důvodu 
prodloužení termínu pro vydání povolení 
stavby - výstavba nového objektu po 
likvidaci stávajícího domu na p.č. 82 
 
 



h) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

M. K., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Špálova, ZR 7 

část p.č. 4669/1 – ost. 
pl. – cca 600 m2  

Výstavba rodinného domu 

i) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

R. K., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nábřežní, ZR 1 

část p.č. 50 – ost.pl. – 
cca 50 m2 

Vjezd k novostavbě RD 

 


