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Město dokončuje 
privatizaci bytů

(Dokončení ze str. 1) 
Prodej dalších 17 bytových jed-

notek v domech ve vlastnictví 
města je připravován k projednání 
zastupitelstvem města. Podmín-
kou prodeje je přitom 60% zájem o 
koupi ze strany nájemců bytů.   

Současně s prodejem bytových 
jednotek jsou řešeny i prodeje ne-
bytových jednotek, a to v domech, 
kde město určilo nebytové jednot-
ky k prodeji. 

V privatizovaných domech zů-
stali městské byty. Jaký je jejich 
osud?

Ve vlastnictví města zůstává 245 
bytů v již privatizovaných domech. 
Tento počet se mění s dalším pro-
dejem bytových jednotek v do-
mech, kde nedochází ke 100% pro-
deji. 

V minulém roce zastupitelstvo 
města schválilo prodloužení termí-
nu pro přijímání žádostí o prodej 
bytových jednotek v domech, kde 
již došlo v minulosti k prodeji jed-
notek. Tento termín byl posunut 
do konce tohoto roku, kdy jsou ga-
rantovány ceny a podmínky převo-
du dle výše uvedených pravidel pro 
prodej bytových jednotek. 

Nájemci, kteří doposud nevyuži-
li možnosti koupit byt, tak mohou 
ještě do 31. 12. 2012 podat žádost 
o prodej bytu. 

Proč má město zájem zbavit se 
volných bytů?

Zájmem města je snižovat počet 
„zbytkových“ bytů, a to z řady dů-
vodů, mj. hradí město jako vlastník 
příspěvky do fondu oprav domů. 
Dalšími dispozicemi se „zbytko-
vými“ byty se tak budou zabývat 
v nejbližší době příslušné orgány 
města. 

Město také byty draží…
V řadě případů se daří městu 

uvolnit bytové jednotky, které jsou 
prodávány. Prodeje volných byto-
vých jednotek v privatizovaných 
domech se řídí příslušnými pravi-
dly, podle nichž je na prodej vol-
ných bytových jednotek realizová-
no výběrové řízení formou dražby. 

Na rozdíl od privatizace jednotek 
nájemcům vychází minimální kup-
ní cena z tržního znaleckého po-
sudku. Záměry na prodej volných 
bytů jsou zveřejňovány na interne-
tových stránkách města, na úřední 
desce Magistrátu města Jihlavy a 
v tisku. Nejbližší výběrové řízení 
proběhne dne 25. 7. 2012 a zámě-
ry města na prodej byly zveřejněny 
22. 6. 2012. -lm-

PRIMÁTOR města Jaroslav Vymazal (uprostřed) s náměstkem Petrem Pospíchalem převzali cenu Stavba roku Kraje Vyso-
čina 2011. Foto: Petr Klukan

Bez problémů a dokonce s měsíč-
ním předstihem probíhá výstavba 
jihlavského „zimáčku“, tedy Veřej-
ného sportoviště pro lední sporty v 
Jihlavě. Hrubá stavba včetně nájez-
dů do podzemních garáží je u kon-
ce, objekt je pod střechou, na svém 
místě je konstrukce pro zastřešení 
atria mezi novým objektem a starší 
budovou sousedící s Tyršovou ulicí, 
ze stavby brzy zmizí jeřáb. 

„Pracuje se na elektroinstalaci a 
vzduchotechnice, začínají se stavět 
ochozy pro diváky, začneme montovat 
okna,“ informoval na kontrolním 
dni členy vedení města a novináře 
Martin Urbánek, výrobní ředitel fi r-
my Podzimek & synové, která stav-
bu dodává. „Pokud vše půjde jako 
dosud, budeme jednat o dřívějším pře-
dání stavby,“ dodal Martin Urbánek. 
Zatím je plánovaný termín dokon-
čení na duben 2013.

Rychlejší postup prací by mohl 
pomoci i dřívějšímu uvolnění mo-
mentálně uzavřených vchodů do 

Cena Stavba Vysočiny zamířila 
celkem čtyřikrát do Jihlavy

Jihlavskou radnicí iniciovaná a fi nancovaná „Rekon-
strukce kostela Povýšení sv. Kříže“ získala cenu Stavba 
roku Kraje Vysočina 2011 v kategorii rekonstrukce sta-
veb občanské vybavenosti za náročnou rekonstrukci go-
tické památky s využitím nových materiálových techno-
logií. První etapa rekonstrukce byla podpořena grantem 
z Finančního mechanismu EHP. 

Další cenou pro Jihlavu je čestné uznání pro Centrum 
environmentální výchovy PodpoVRCH v areálu Zoo 
Jihlava za důmyslné architektonické pojetí v avantgard-
ním stylu s výraznými prvky kamene a dřeva. Tato stav-
ba byla podpořena dotací v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

Do třetice putuje cena stavbě Domova seniorů Stříbrné 
Terasy za příkladnou a technicky náročnou rekonstrukci 

nevyužitého výrobního objektu v centru města na mo-
derní domov pro seniory. Domov je společným projek-
tem města Jihlavy, Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR a soukromé společnosti Corbada. Čtvrtou oceněnou 
stavbou v sms hlasování je jihlavský klub Xanadu. 

Výsledky soutěže „Stavba Vysočiny“ se vyhlašovaly už 
podesáté. Přihlášeno bylo celkem 27 realizací z let 2010-
2011, v historii soutěže se jedná o druhý největší počet 
přihlášek. V šesti soutěžních kategoriích bylo odbornou 
komisí uděleno 12 cen, občané kraje sms hlasováním 
rozhodli o udělení Ceny veřejnosti a svoji individuální 
cenu předal i hejtman kraje a časopis Stavebnictví. Zá-
měrem soutěže je vybrat a ocenit nejlepší novostavby a 
rekonstrukce staveb, které byly realizovány v Kraji Vyso-
čina.  -rt-

S MĚSÍČNÍM předstihem probíhá výstavba jihlavského „zimáčku“. Hrubá stav-
ba je u konce, objekt je pod střechou. Toto zjištění potvrdil kontrolní den na stav-
bě. Foto: archiv MMJ

velkého stadionu. „Prospělo by to 
průběhu ligových zápasů, které začí-
nají v září. Kapacita stadionu je sní-

žena asi o tisíc míst,“ poznamenal 
jednatel HC Dukla Bedřich Ščer-
ban. -lm-

Stavba zimáčku je v předstihu


