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

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, příp. na tel. 567 167 278, 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 volné bytové jednotky:
- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 v Jihlavě, 3+1, 

71,10 m2, min. kupní cena 800.000,- Kč
- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 

87,52 m2, min. kupní cena 600.000,- Kč
- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40 v Jihlavě, 

1+1, 38,50 m2, min. kupní cena 500.000,- Kč
- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120 v Jih-

lavě, 2+1, 53,20 m22, min. kupní cena 800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 13. 3. 2013 s uzávěrkou žádostí

dne 11. 3. 2013 (v 17.00 hod.)
 pronajmout nebytové prostory 

- nebytovou jednotku č. 1349/11 v 1. NP domu 
Komenského 18 v Jihlavě o výměře 32,10 m2, býv. 
prodejna pro zahrádkáře a malou zeměd. tech., 
min. nájemné 60.573,- Kč/rok

 prodat nemovitosti
- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešo-

va or.č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná plo-
cha a nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihlava, 
minimální kupní cena činí po slevě 4 mil. Kč

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 
6 na pozemku p.č. 119 – zastavěná plocha a ná-
dvoří,  č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na 
pozemku 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 11 mil. Kč

 prodat volné bytové jednotky
- bytové jednotky v domě Chlumova 11 v Jihlavě:
č. 1433/21 ve 3. NP, 1+1, 34,30 m2, min. KC po 

slevě 396.000,- Kč
č. 1433/18 ve 3. NP, 1+kk, 25,20 m2, min. KC 

240.000,- Kč

č. 1433/13 ve 2. NP, 1+1, 35,40 m2, min. KC 
340.000,- Kč 

- bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m2, min. KC 

490.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m2, minimální KC 

690.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m2, min. KC 

550.000,- Kč
- bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 

11 v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, min. KC po 

slevě 360.000,- Kč
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, min. KC po 

slevě 328.000,- Kč
- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32 v Jihla-

vě, 1+kk, 22,50 m2, min. KC po slevě 312.000,- Kč
- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu Ko-

menského 18 v Jihlavě, 2+1, 79,30 m2, min. KC 
po slevě 920.000,- Kč

- č. 1093/1 v 1. NP domu Kosmákova 1 v Jihla-
vě, 2+1, 52,30 m2, min. KC 680.000,- Kč

- č. 56/1 v 1. NP domu Brněnská 5 v Jihlavě, 

2+1, 62,20 m2, min. KC 830.000,- Kč
- č. 3067/2 v 1. NP domu Sokolovská 8 v Jihlavě, 

2+1, 49,20 m2, min. KC 480.000,- Kč
- č. 3654/12 v 5. NP domu Březinova 26 v Jihla-

vě, 3+1, 73,90 m2, min. KC 960.000,- Kč

 prodat volnou nebytovou jednotku
- č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu Seiferto-

va 18 v Jihlavě, 13,70 m2, minimální kupní cena 
37.000,- Kč

Osmnáct a půl tuny oděvů a textilu 
se sešlo za první tři měsíce fungová-
ní sběrny v Jihlavě. Do provozovny 
na adrese Žižkova ulice 99 (vedle 
ústředního hřbitova) je možné nosit 
oděvy a textil v pondělí a úterý od 9 
do 17 hodin, ve středu a ve čtvrtek 
od 9 do 15 hodin.

Asi 85 % darovaného textilu slouží 
k recyklaci a průmyslovému využití, 
15 % se vytřídí a je pak předáváno 
potřebným – uživatelům sociálních 
služeb, slouží v azylových domech 
apod., to vše zdarma. 

„V současné době vyjednáváme, že 
bychom předávali oblečení klientům 
v tzv. hmotné nouzi na základě soci-
álních poukazů. Zatím jsme ve stádiu 
jednání,“ naznačila další rozšíření vy-
užití odevzdaného ošacení koordiná-
torka projektu Odrazový můstek Ha-
na Fexová z Oblastní charity Jihlava. 

Staré oděvy najdou využití

Na Vysočině je aktuálně 18 registrovaných partnerství osob stejného pohla-
ví. Možnosti vstoupit do úředně potvrzeného svazku od roku 2006 využilo v 
regionu celkem 20 párů, ve dvou případech je registrace zrušena. Celkem jde o 
14 párů mužského a čtyři páry ženského pohlaví. V pěti případech byl jeden z 
partnerů cizinec, dvakrát ze Slovenska a třikrát z Brazílie. V roce 2012 vstoupi-
ly do partnerství na Vysočině dva páry, v obou případech mužské. 

Registrace probíhá v kraji, ve kterém je nejméně jeden z partnerů přihlášen 
k trvalému pobytu, aktuálně je magistrát města jediným úřadem na Vysočině, 
kde se může registrace partnerství uskutečnit. Od loňského roku už řízení ne-
musí probíhat pouze v budově, ale i mimo úřad. Podobně jako novomanželé si 
tak i páry stejného pohlaví mohou pro registraci zvolit jakékoliv místo. -lm-

Registrované partnerství

Jihlavská rada seniorů plánovala svoji 
činnost pro letošní rok. Byla zdůrazně-
na aktivita ve stáří, dialog s veřejností, 
předávání zkušeností a prezentace ak-
tivit. Důraz kladou senioři na upozor-
ňování na problémy, kterým musí če-
lit. Není to jen nízký příjem, ale i další 
negativní jevy ve společnosti, která 
prochází recesí. -lm-

Rada seniorů zasedala

Sběrna ošacení je společným pro-
jektem Oblastní charity Jihlava a Sta-
tutárního města Jihlavy. „Mimo to, 
že aktivita pomáhá potřebným, je také 
prospěšná pro životní prostředí. Sta-
rý textil neskončí v kontejnerech a na 
skládce, ale znovu se využije,“ ocenil 
při spuštění projektu loni na podzim 
náměstek primátora pro životní pro-
středí Rudolf Chloupek. -rt-


