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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:
Výběrovým řízením formou dražby dne 21. 3. 2012 s uzávěrkou žádostí dne 

19. 3. 2012 (v 1700 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod nemovitostí ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ nemovitosti v k.ú. Jihlava:

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 na pozemku p.č. 119 – 
zastavěná plocha a nádvoří,  č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na po-
zemku p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemky p.č. 119 – zastavěná 
plocha a nádvoří, p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena 
činí po slevě 13.000.000 Kč

- objekt k bydlení č.p. 1315 v Jihlavě, ul. Benešova or.č. 4 (se 3 volnými by-
ty) na pozemku p.č. 2764 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2764 – 
zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 3.800.000 Kč

- objekt k bydlení č.p. 1419 v Jihlavě, ul. Havlíčkova or.č. 36 (s 5 volnými 
byty) na pozemku p.č. 2901 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2901 
– zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 2.700.000 Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej volných bytových jednotek 
ve vlastnictví statutárního města Jihlavy v privatizovaných domech“ vol-
né bytové jednotky v domech v Jihlavě:

- č. 618/4 ve 3. NP domu Lazebnická 17, 2+1, 66,50 m2,  min. KC po slevě 
800.000 Kč

- č. 648/1 ve 2. NP domu Znojemská 7, 2+1, 78,40 m2, min. KC po slevě 
890.000 Kč

- č. 1433/14 ve 2. NP domu Chlumova 11, 1+kk, 25 m2, min. KC po slevě 
200.000 Kč

- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4, 3+1, 71,10 m2, min. KC po slevě 
800.000 Kč

- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15, 4+1, 87,52 m2, min. KC po slevě 
660.000 Kč

- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40, 1+1, 38,50 m2, min. KC po slevě 
570.000 Kč

- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120, 2+1, 53,20 m2, min. KC 
po slevě 800.000 Kč

- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12, 3+1, 74,70 m2, min KC 
1.070.000 Kč

 pronajmout v souladu se „Zásadami pro pronájmy nebytových pro-
stor ve vlastnictví statutárního města Jihlavy“ nebytové prostory:

- ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě o výměře 91,50 m2, býv. 
kanceláře, minimální nájemné 102.023 Kč za rok

- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě o výměře 157,80 m2, býv. 
notářská kancelář, min. nájemné 175.947 Kč za rok

- v přízemí domu Komenského 6 v Jihlavě o výměře 201 m2, býv. restaura-
ce – rychlé občerstvení, min. nájemné 379.287 Kč za rok

Bližší informace jsou uvedeny na www.jihlava.cz či je možné je získat na tel. 
567 167 278, 567 167 281 nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, 
příp. od nich odstoupit.

Vánoce jsou snad největším generátorem odpa-
dů v roce. Ze zkonzumovaného jídla a pití zbydou 
v České republice tuny plastů či skla a ze záplavy 
dárků hory papíru, které by pokryly více než 1 
000 fotbalových hřišť. Tento odpad jsou ale Češi 
zvyklí třídit. Horší je to s elektroodpadem – toho 
podle neziskové společnosti ASEKOL po Váno-
cích přibyde až 2 000 tun. 

Elektronika patří mezi nejfrekventovanější dár-
ky a nákupem nového spotřebiče se nahrazuje ten 
starý, který většinou končí někde ve skříni nebo 
hůře v popelnici. Nejčastěji se jedná o mobilní 
telefony, drobné spotřebiče, televize a elektronic-
ké hračky. ASEKOL odhaduje hmotnost přírůst-
ku elektrospotřebičů o Vánocích až na 2 000 tun. 
Už tak přitom téměř třetina českých domácností 
disponuje nějakým nepoužívaným či nefunkčním 
spotřebičem. 

„V českých domácnostech se nalézá velké množství 
vyřazené elektroniky, jejíž hmotnost lze odhadovat 
až v desítkách tisíc tun. Je třeba si uvědomit, že jejich 

recyklací by se daly ušetřit  přírodní zdroje, které by 
jinak byly použity k výrobě nových spotřebičů,“ při-
bližuje situaci Hana Ansorgová, manažerka komu-
nikace společnosti ASEKOL.

Přitom možnost odevzdání elektrospotřebiče 
se pro občany stále zjednodušuje. Hana Ansor-
gová vysvětluje: „Kromě tradiční sítě sběrných dvo-
rů, kde mohou lidé odevzdávat větší spotřebiče jako 
například televize nebo počítačové monitory, nabízí 
ASEKOL v Kraji Vysočina i širokou síť červených 
stacionárních kontejnerů. Tyto nádoby jsou umístě-
ny vedle dalších barevných kontejnerů určených pro 
třídění plastu, papíru nebo skla,“ vysvětluje Ansor-
gová. 

ASEKOL inicioval vznik samostatných kontej-
nerů na elektro jako první v Evropě. Snahou je ze-
jména usnadnit a přiblížit lidem možnost správné-
ho třídění vysloužilých spotřebičů. Do červených 
kontejnerů, kterých je v současné době v Kraji 
Vysočina 131, patří baterie a drobná elektrozaří-
zení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné 

počítačové vybavení, mp3 přehrávače, telefony a 
elektronické hračky. Mezi svátky navíc dobře po-
slouží, protože mnoho sběrných dvorů je v této 
době uzavřených.

„Lidé červené kontejnery hojně využívají, za což 
jim patří obrovský dík. Jen do konce listopadu roku 
2011 se z kontejnerů v Kraji Vysočina vybralo téměř 
42 tun drobného elektroodpadu,“ říká Ansorgová.

Další možností jsou menší nádoby, takzvané E-
boxy. Lidé mohou nosit vysloužilé spotřebiče do 
více než 2 000 E-boxů, což jsou speciální nádoby 
na drobný elektroodpad umísťované na úřadech, 
ve fi rmách a dalších institucích.

Češi se sice v třídění elektrospotřebičů zlepšují, 
ale situace stále není ideální. Recyklací se přitom 
zabraňuje úniku škodlivých látek, jako je rtuť ne-
bo olovo, do přírody, a zároveň dojde k opětovné-
mu využití až 80 % materiálů z každého zařízení. 
„Je potřeba usilovat o to, aby se třídění elektrospotře-
bičů stalo takovou přirozeností jako třídění plastů, 
papíru a skla,“ uzavírá Ansorgová. -tz-


