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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:

Příslušné záměry jsou zveřejněny na www.jihlava.cz. Bližší informace je možné také 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.

Benešova 32

U Mincovny 6, 8

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej 
volných bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privatizovaných 
domech“ volnou bytovou jednotku:
- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 v Jihlavě, 
3+1, 71,10 m2, minimální kupní cena činí
 800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby dne 26. 9. 
2012 s uzávěrkou žádostí dne 24. 9. 2012 

(v 17.00 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod 
nemovitostí ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy“ nemovitosti:
- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 
6,  č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 
s pozemky p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří a 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Jihlava, 
budovy jsou prázdné, minimální kupní cena činí 
11.000.000,- Kč
- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešova 
or.č. 32 s pozemkem p.č. 2718 – zastavěná plocha 
a nádvoří, jde o dům se 3 byty, z toho dva byty 
jsou volné a v přízemí se nacházejí volné nebytové 
prostory, minimální kupní cena činí 5.000.000,- 
Kč
- budovu bývalé základní školy č.p. 2 v Červeném 
Kříži s pozemkem p.č. 63 – zastavěná plocha a 
nádvoří a dále s pozemkem p.č. 64/1 – zahrada 
dle v katastru nemovitostí dosud nezapsaného 
geometrického plánu č. 371-11/2012 ze dne 26. 
1. 2012 pro k.ú. Antonínův Důl, minimální kupní 
cena činí 2.200.000,- Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej 
volných bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privatizovaných 
domech“ volné bytové jednotky v domech v 
Jihlavě:
- č. 255/11 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,50 m2, min. KC 364.000,- Kč

- č. 255/19 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,70 m2, min. KC 352.000,- Kč
- č. 209/1 v 1. NP domu Úvoz 21, 1+1, 37,20 m2, 
min. KC 580.000,- Kč
- č. 209/2 v 1. NP domu Úvoz 21, 2+1, 62,40 m2, 
min. KC 780.000,- Kč
- č. 209/7 ve 2. NP domu Úvoz 21, 1+1, 34 m2, 
min. KC 640.000,- Kč
- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu 
Komenského 18, 2+1, 79,30 m2, min. KC 
1.150.000,- Kč
- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32, 1+kk, 
22,50 m2, min. KC 390.000,- Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej 
nebytových prostor ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v domech, v nichž došlo k prodeji 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění“ volné nebytové jednotky v domech 
v Jihlavě:
- č. 4789/18 v 1. PP domu Seifertova 18, jde o 
býv. sklad o výměře 9,50 m2, min. KC činí 15.000,- 
Kč
- č. 984/8 (garáž) v 1. NP domu Fibichova 81, jde 
o pronajaté nebytové prostory, 58,60 m2, min. KC 
činí 440.000,- Kč

 pronajmout v souladu se „Zásadami pro 
pronájmy nebytových prostor 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 81.618,- Kč za rok
- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě 
o výměře 157,80 m2, býv. notářská kancelář, 
minimální nájemné 140.758,- Kč za rok
- v 1. NP domu Husova 40 v Jihlavě, 55 m2, býv. 
prodejna s koženou galanterií a oděvy a textilními 
doplňky, min. nájemné 55.143,- Kč za rok
- ve 2. NP domu Matky Boží 20 v Jihlavě (se 
vstupem z dvorního traktu), 37 m2, býv. realitní 
kancelář, min. nájemné 38.055,- Kč za rok


