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(Dokončení ze str. 14)
– ostat. pl., st. p.č. 2/20, st. p.č. 2/22, st. p.č. 

2/23 – zast. pl. a nádvoří a pozemek p.č. 455 
– ostat. pl., k.ú. Staré Hory, min. KC celkem 
3.750.000,- Kč

– pozemek p.č. 3010 – zast. pl. a nádvoří s bu-
dovou (býv. urologie v areálu staré nemocni-
ce v Jihlavě) a pozemky p.č. 3011/2 – ostat. pl., 
p.č. 3011/3 – ostat. pl. dle GPL č. 5687-18/2011, 
a pozemky p.č. 3007/19, p.č. 3007/1 – ostat. pl. dle 
GPL č. 6104-131/2012, k.ú. Jihlava, min. KC cel-
kem 11.000.000,- Kč

– pozemek p.č. 305/2 – zast. pl. a nádvo-
ří s objektem č.p. 2938 v Jihlavě-Heleníně, ul. 
Hálkova or.č. 39 a pozemek p.č. 306 – trva-
lý travní porost, k.ú. Helenín, min. KC celkem 
2.900.000,- Kč

prodat volné bytové jednotky v domech v Ji- 
hlavě:

– v domě Matky Boží 16: č. 1240/1 ve 2. NP, 
1+1, 52,60 m2, min. KC 705.000,- Kč, č. 1240/4 
ve 3. NP, 1+1, 53,70 m2, min. KC 690.000,- Kč

– v domě Matky Boží 28: č. 1246/3 ve 2. NP, 
2+1, 72,60 m2, min. KC 680.000,- Kč, č. 1246/8 
ve 3. NP, 1+1, 67,40 m2, min. KC 600.000,- Kč

– v domě Lesní 2, 6 (Helenín): č. 2939/3 ve 
2. NP, 2+1, 53,30 m2, min. KC 520.000,- Kč, 
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m2, min. KC 
490.000,- Kč, č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m2, 
min. KC 710.000,- Kč, č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 
48,30 m2, min. KC 290.000,- Kč, č. 2941/2 
v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 400.000,- Kč, 
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, min. KC 
350.000,- Kč, č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, 
min. KC 320.000,- Kč, 

– v domě Jarní 11, 13, 15, 17 (Horní Kosov): 

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, min. KC 840.000,- 
Kč, č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, min. KC 
700.000,- Kč, č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m2, min. 
KC 560.000,- Kč

– č. 1290/1 ve 2. NP domu Palackého 31, 2+1, 
94,90 m2, min. KC 920.000,- Kč

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

– č. 56/1 v 1. NP domu Brněnská 5, 2+1, 62,20 
m2, min. KC 750.000,- Kč

– č. 649/2 ve 2. NP domu Čajkovského 48, 
2+1, 75,10 m2, min. KC 780.000,- Kč

– č. 177/2 v 1. NP domu Srázná 29, 2+1, 60,20 
m2, min. KC 520.000,- Kč

– v domě Na Vyhlídce 1: č. 255/3 v 1. NP sekce 
A, 2+1, 51,00 m2, min. KC 710.000,- Kč, č. 255/7 
ve 2. NP sekce A, 1+1, 34,60 m2, min. KC 420.000,- 
Kč, č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, min. 
KC 540.000,- Kč, č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 
23,50 m2, min. KC 310.000,- Kč 

– v domě U Dvora 17: č. 922/1 v 1. NP, 1+1, 
33,30 m2, min. KC 460.000,- Kč, č. 922/3 ve 2. 
NP, 1+1, 29,80 m2, min. KC 430.000,-Kč

– č. 3067/2 v 1. NP domu Sokolovská 8, 2+1, 
49,20 m2, min. KC 480.000,- Kč

– v domě U Hlavního nádraží 11: č. 2355/1 
v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, min. KC 300.000,- Kč, 
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, min. KC 
300.000,- Kč

– č. 3440/3 ve 2. NP domu Pod Rozhlednou 
19, 2+1, 57,10 m2, min. KC 590.000,- Kč

– č. 1897/7 ve 3. NP domu Žižkova 29, 2+1, 
54,10 m2, min. KC 730.000,- Kč

– č. 1685/4 ve 2. NP domu Žižkova 5, 1+1, 
21,60 m2, min. KC 235.000,- Kč

prodat volný nebytový prostor: 
– č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu Seifertova 18 

v Jihlavě, 13,70 m2, min. KC 15.000,- Kč 

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

V areálu ZŠ Nad Plovárnou bude 
nová mateřská škola se stovkou no-
vých míst. Dosud zde funguje na vý-
jimku školka o padesáti dětech, kte-
rá bude po vybudování nové školky 
v nástavbě nad jídelnou zrušena. 

„Skutečný nárůst tedy bude padesát 
míst, v podstatně lepších podmínkách,“ 
vysvětlil vedoucí odboru školství kul-
tury a tělovýchovy Tomáš Koukal. 

V září bude k dispozici v jihlav-
ských mateřských školách 450 
volných míst, to je o šedesát více 
než v roce 2013. „Do základních škol 
odchází nejsilnější populační roční-
ky. Dohromady počítáme s nárůstem 
o 110 míst. Těchto šedesát míst plus 
později padesát míst v nové nástavbě,“ 
uvedl náměstek primátora pro ob-
last školství Rudolf Chloupek. Nová 
školka Nad Plovárnou by měla být 
hotová do poloviny roku 2015.

Jihlava v uplynulých letech navýšila 
nákladem více než 60 milionů korun 
kapacity mateřských škol o asi 250 
míst. „Důležité byly podněty z anket a 
našich setkání s veřejností, díky kterým 

se dařilo prosazovat i náš zájem zvy-
šovat kapacity mateřinek,“ podotkl 
Rudolf Chloupek. Město tak reálně 
vyhovělo všem dětem, které mají na 
školku nárok ze zákona, tedy dětem, 
kterým jsou k poslednímu srpnu 
tři roky. „V loňském roce se podařilo 
umístit tříleté děti narozené až do 5. 
září,“ upřesnil vedoucí odboru To-
máš Koukal.

Nová školka nebude zahrnuta pod 
jednu „značku“ Mozaika, která sdru-
žuje čtrnáct mateřinek v Jihlavě, ale 
vznikne nový subjekt s názvem Ma-
teřská škola a Základní škola Nad 
Plovárnou. 

Pro děti vzniknou čtyři samostatná 
oddělení se zázemím, nové hřiště a 
bude modernizováno stávající víceú-
čelové hřiště, které bude odpoledne 
k dispozici také veřejnosti.

Jihlava už má na školku přiznanou 
dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 85 
procent způsobilých výdajů, radni-
ce teď připravuje výběrové řízení na 
dodavatele nástavby, ze kterého vze-
jde konečná cena.  -rt-

Nová školka pro sto dětí 

Radnice má využití pro budoucí 
volné kapacity školek poté, kdy opad-
nou požadavky na umístění silných 
populačních ročníků. „Jihlava teď ne-
přijímá děti z okolních obcí. V budouc-
nu ale můžeme vyhovět rodičům z okolí, 
kteří do města jezdí do zaměstnání nebo 
těm, kteří zde reálně žijí, ale nemají zde 
trvalé bydliště, a proto nemají pro svoje 

děti nárok na místo ve školce,“ popsal 
budoucí řešení Rudolf Chloupek. Na-
víc Jihlava využívá hraniční počty dětí 
v jedné třídě. „Do budoucna si možná 
budeme moci dovolit komfort standard-
ního počtu 24 dětí ve třídě, nyní je sku-
tečný počet vyšší až o čtyři děti. Do tře-
tice je v záloze i přijímání dětí mladších 
tří let,“ doplnil Tomáš Koukal. -rt-

Volná místa se snadno obsadí


