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Statutární město Jihlava, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava

Bližší informace je možné získat na tel. 567 167 278, tel. 567 167 279 
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.

zveřejňuje záměry:
 prodat v souladu s „Pravidly 

pro prodej volných bytových jed-
notek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v privatizovaných do-
mech“ volnou bytovou jednotku:

- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 
v Jihlavě, 3+1, 71,10 m2, minimální 
kupní cena po slevě činí

 800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou 
dražby dne 25. 7. 2012 s uzávěrkou 

žádostí dne 23. 7. 2012 
(v 17.00 hod.)

 prodat v souladu s „Pravidly 
pro prodej volných bytových jed-
notek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v privatizovaných 
domech“ volné bytové jednotky v 
domech v Jihlavě:

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

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

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

 pronajmout v souladu se „Zá-
sadami pro pronájmy nebytových 
prostor ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy“ nebytové prostory:

- v přízemí domu Znojemská 4 v 
Jihlavě o výměře 80 m2, nekuřác-
ká kavárna, minimální nájemné či-
ní 51.440,- Kč za rok + pronájem 
movitých věcí - vybavení prostor za 
15.012,- Kč za rok + DPH

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

- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 
9 v Jihlavě o výměře 157,80 m2, býv. 
notářská kancelář, minimální nájem-
né 140.758,- Kč za rok

Nabídka prodeje volných bytových 
jednotek i pronájmu nebytových pro-
stor bude rozšířena a od 22. 6. 2012 
budou příslušné záměry uveřejněny 
na www.jihlava.cz. 

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v 
měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, 
objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Jed-
notlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím 
obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírod-
ního a kulturního dědictví. Letošní téma zní -  Mladí památkám. Této akce se 
zúčastňuje velký počet měst v ČR a zároveň i různí vlastníci těchto objektů. O 
prohlídky památek je v uvedené dny vždy velký zájem.

V našem městě určitě existuje mnoho skvostů, které nejsou přístupné široké ve-
řejnosti, a v rámci této akce by je mohlo zhlédnout stovky či i více návštěvníků. 

Statutární město Jihlava jako lokální garant této akce vyzývá vlastní-
ky památkově chráněných, ale i jinak zajímavých objektů v k.ú. Jihlava k 
otevření objektů 15. 9. 2012 v Den otevřených dveří památek v Jihlavě.

V případě, že se najde vlastník, který má zájem ukázat takové prostory v rám-
ci uvedené akce, ozvěte se, prosím, na e-mail: alena.zapotocna@jihlava-city.cz  
co nejdříve (nejdéle do 17. 6. 2012).

V rámci EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, kon-
certy, prohlídky památek a další kulturní programy pro děti apod. 

Jde o významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchov-
nou akci. 

Předběžný program letošního Dne otevřených dveří památek naleznete na 
www.jihlava.cz – jihlavské léto 2012. Mgr. Tomáš Koukal, 

 vedoucí OŠKT

Výzva – Den evropského dědictví

O měsíc dříve se podařilo otevřít 
opravenou Kollárovu ulici v Jihla-
vě, a to i přes nečekané komplika-
ce, které se při práci objevily. 

„Například kanalizace nebyla tak 
hluboko, jak měla podle dostupné 
dokumentace být, což práce výrazně 
zkomplikovalo. Podloží komunikace 
bylo ve velmi špatném stavu, proto 
se v minulosti po opravách vozovka 
znovu rychle zvlnila,“ popsal někte-
ré problémy Libor Kouba z odboru 
rozvoje města, který rekonstrukci 
za magistrát zajišťoval. 

S akcí se začalo v červenci 2011, 
ofi ciálně se ulice otevřela 4. května 
2012 dopoledne. Celkové nákla-
dy jsou cca 9,6 milionu korun bez 
DPH, které hradilo ze svého roz-
počtu město Jihlava. 

Zprůjezdnění ulice proběhlo sym-
bolicky – primátor města Jaroslav 
Vymazal spolu s Františkem Kavi-
nou, vedoucím sektoru Jihlava fi r-
my Eurovia, odstranili z ulice zákaz 
vjezdu. „Vozovka má nový povrch, 
opraveny jsou chodníky, přechody pro 
chodce a osvětlení. Upravena jsou ta-
ké parkovací místa a vjezdy z ulice 
do sídliště. Věřím, že veřejnost změnu 
ocení,“ řekl před otevřením primá-
tor města Jaroslav Vymazal. 

Došlo také na kompletní rekon-
strukce kanalizační sítě a vodovo-
dů, původní „hlučnou“ dlažbu na 
vozovce nahradil asfaltový povrch, 
levý chodník ve směru od ulice So-
kolovská je předlážděný zámkovou 
dlažbou a prodloužen až k Havlíč-
kově ulici směrem k vlakovému ná-

Objížďka skončila, Kollárova opravena

draží. Jeden z přechodů pro chodce 
je vyvýšen a slouží také jako zpo-
malovací práh pro vozidla.

Ulic, které potřebují opravit, je 
stále dost. Ještě letos začne nákla-
dem 36 milionů korun dlouho oče-
kávaná a potřebná oprava Brněnské 
ulice, kde se rovněž půjde od vý-
měny kanalizace přes nové povr-
chy vozovky a chodníků až po nové 
veřejné osvětlení. Radnice usiluje 
o dotaci na úpravu prostoru před 

městským vlakovým nádražím. 
„V roce 2014 bude nanejvýš vhodné 

opravit Sráznou ulici. Rekonstruk-
ce je tam dlouhodobě nutná, navíc v 

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) a zástupce EUROVIA CS Fran-
tišek Kavina otevřeli Kollárovu ulici řidičům o měsíc dříve, než se plánovalo.
 Foto: archiv MMJ

 zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s.

 projektant: PROfi  Jihlava s.r.o.

 termín realizace:  
červenec 2011 –  31. květen 
2012 (dokončeno o měsíc 
dříve)

 náklady na realizaci: 
8.868.738 Kč bez DPH 
(EUROVIA)

 ostatní náklady: 723.507 Kč
bez DPH  (projekt + autorský 
dozor, inženýrská činnost, 
koordinátor BOZP a další 
náklady)

 Celkové náklady: 
9.592.245 Kč bez DPH 

Rekonstrukce komunikace, 
chodníků, kanalizace, 
vodovodu a veřejného 

osvětlení, 
ul. Kollárova, Jihlava 

té době bude ve fi nále projekt nového 
využití areálu bývalé Tesly. Celé čtvr-
ti to významně prospěje,“ pozname-
nal primátor Jaroslav Vymazal.  -rt-


