
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
STRANA 14 Aktuality NJR – KVĚTEN 2014

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, na tel. tel. 567 167 278 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.

(Dokončení ze str. 12)
pozemek p .č. 81 – zastavěná plocha a nádvoří • 

v k. ú. Sokolíčko s budovou č. p. 16 (býv. hájenka, 
volná, nepronajímaná) a pozemky p.č. 82 – zahra-
da, p.č. 83 – zahrada v k.ú. Sokolíčko, obec Stonařov 
a dále pozemek p.č. 84/2 – trvalý travní porost dle 
v KN dosud nezapsaného GPL č. 93-342/2013 pro 
k.ú. Sokolíčko, objekt č.p. 16 je volně stojící stavba 
obdélníkového půdorysu s přistavěnou koupelnou, 
jednopodlažní, částečně podsklepená, energetická 
náročnost budovy dle PENB: G, 551 kWh/(m2 rok), 
minimální kupní cena činí celkem 1.060.000,- Kč

prodat volné bytové jednotky: 
bytovou jednotku č. 1290/1 ve 2. NP domu • 

Palackého 31 v Jihlavě, 2+1, 94,90 m2, minimální 
kupní cena po slevě 830.000,- Kč

bytové jednotky v domě • Matky Boží 16 v Ji-
hlavě:

č. 1240/1 ve 2. NP, 1+1, 52,60 m 2, minimální 
kupní cena 705.000,- Kč, 

č. 1240/4 ve 3. NP, 1+1, 53,70 m 2, minimální 
kupní cena 690.000,- Kč
bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu • 

Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální 
kupní cena po slevě 610.000,- Kč

bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu • 
Brněnská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m2, min. KC po 
slevě 750.000,- Kč

bytové jednotky v domě • Lesní 2, 6 v Jihlavě – 
Heleníně:

č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m 2, min. KC 
po slevě 520.000,- Kč

č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m 2, min. KC 
po slevě 490.000,- Kč 

č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m 2, min. KC 
po slevě 710.000,- Kč

č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m 2, min. KC po 
slevě 290.000,- Kč

č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m 2, min. KC po 
slevě 400.000,- Kč

č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m 2, min. KC po 
slevě 350.000,- Kč

č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m 2, min. KC po 
slevě 320.000,- Kč

bytové jednotky v domě  Jarní 11, 13, 15, 17 
v Jihlavě – Horním Kosově

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m 2, min. KC po 
slevě 840.000,- Kč

č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m 2, min. KC po 
slevě 700.000,- Kč
bytovou jednotku č. 390/30 v 8. NP domu • Jar-

ní 7 v Jihlavě, 3+1, 69,20 m2, s balkonem, min. KC 
850.000,- Kč

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

bytové jednotky v domě • Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m 2, 

WC kóje v místnosti záchodových kójí, min. 
KC 540.000,- Kč, 

č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m 2, 
WC kóje v místnosti záchodových kójí, min. 
KC 310.000,- Kč 
bytovou jednotku č. 922/3 ve 2. NP domu • 

U Dvora 17 v Jihlavě, 1+1, 29,80 m2, WC mimo 
byt, min. KC 430.000,- Kč

bytové jednotky v domě•  U Hlavního nádraží 
11 v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, společné WC na 
chodbě, min. KC po slevě 300.000,- Kč, 
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, společné WC 
na chodbě, min. KC po slevě 300.000,- Kč

bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu • 
Pod Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, 
společné WC, min. KC po slevě 540.000,- Kč

bytovou jednotku č. 1685/4 ve 2. NP domu • 
Žižkova 5 v Jihlavě, 1+1, 21,60 m2, min. KC 
235.000,- Kč

bytovou jednotku č. 618/5 ve 3. NP domu • La-
zebnická 17 v Jihlavě, 1+1, 49,40 m2, min. KC 

680.000,- Kč
bytovou jednotku č. 4401/8 ve 4. NP domu • 

Polní 12 v Jihlavě, 2+1, 51,60 m2, s balkonem, mi-
nimální kupní cena 810.000,- Kč

bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu • 
Sokolovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné 
WC, minimální kupní cena po slevě 430.000,- Kč

bytové jednotky v domě • Mrštíkova 28 v Jihlavě:
č. 1132/2 v 1. NP, 1+kk, 18,00 m 2, minimální 

kupní cena činí 260.000,- Kč
č. 1132/4 ve 3. NP, 2+kk, 32,70 m 2, společné 

WC, minimální kupní cena 360.000,- Kč
bytové jednotky v domě • Brněnská 30 v Jihlavě:

č. 598/2 v 1. NP, 1+kk, 33,50 m 2, WC mimo 
byt, minimální kupní cena 235.000,- Kč

č. 598/6 ve 3. NP, 1+1, 66,80 m 2, společné 
WC v mezipatře 1. a 2. NP, minimální kupní 
cena 475.000,- Kč

prodat volné nebytové prostory: 
nebytový prostor č. 4789/2 (sklad) v 1. PP • 

domu Seifertova 18 v Jihlavě, 13,70 m2, minimální 
kupní cena po slevě 15.000,- Kč 

nebytové prostory č. 1353/5 a 1353/6 v 1. NP • 
domu Křížová 21 v Jihlavě, 66,80 m2 a 18,60 m2, 
býv. jídelna a kancelář, minimální kupní cena 
celkem 812.700,- Kč

výběrovým řízením formou dražby 
dne 28. 5. 2014 s uzávěrkou žádostí 

dne 26. 5. 2014 (v 1700 hod.)
pronajmout nebytové prostory v domech v Jihla- 

vě:
č. 1349/10 v 1. NP domu • Komenského 18, 

62,10 m2, býv. prodejna chovat. potřeb, minimální 
nájemné 117.183,- Kč/rok

č. 648/6 v 1. NP domu • Znojemská 7, 34,10 m2, 
býv. italská móda, min. nájemné 43.853,- Kč/rok

č. 1659/201 v 1. NP domu • Palackého 51, 
63,80 m2, býv. prodejna textilu, min. nájemné 
131.237,- Kč/rok

v 1. NP domu • Masarykovo nám. 23, 84 m2, býv. 
prodejna sport. vybav., min. nájemné 187.320,- Kč/
rok

Projekt Rekonstrukce a rozvoj 
Základní umělecké školy v Jihlavě 
získal prestižní ocenění Nejlepší 
investice soutěže TOP INVEST 
2013. 

Projekt byl realizován také díky 
dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 56 
milionů korun, realizátorem projek-
tu bylo statutární město Jihlava.

Soutěž TOP INVEST vyhlašu-
je každoročně Svaz podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR. Jedná se o sou-
těž o nejlepší investiční záměr uply-
nulého roku. Zúčastnit se ho mohly 
všechny stavby, jejichž přínosem je 
buď dobrá ekonomická návratnost 
investice, nebo společenský význam 
a obohacení kulturního, sportovní-
ho či společenského postavení měs-
ta či regionu. 

Vypisovatelé soutěže jsou Minister-
stvo průmyslu a obchodu ČR, Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

Ocenění Nejlepší investice roku 
2013 získají tři stavby bez udání po-
řadí. Letos jsou to právě Základní 
umělecká škola v Jihlavě, Kompe-
tenční centrum Kuřim – obráběcí 
stroje a Nová Karolina Park Ostrava. 

Ocenění budou předána na slav-
nostním večeru u příležitosti zahá-
jení brněnského stavebního veletrhu 
v 17.00 hod. v areálu Výstaviště, pa-
vilonu P.

Základní umělecká škola Jihlava 
patří k největším v Kraji Vysočina. 
Tato instituce s dlouholetou tradi-
cí vzdělává děti a mládež ve čtyřech 
uměleckých oborech, a to hudeb-

ním, výtvarném, tanečním, literárně-
dramatickém a hudebně-pohybové 
přípravce. 

Sídlí ve dvou historických budo-
vách na Masarykově náměstí, které 
jsou nemovitými kulturními památ-
kami a jsou součástí Městské památ-
kové rezervace Jihlava. Projekt, který 
byl odborně veden Dr. Ing. arch. Ja-
roslavem Huňáčkem, zajistil kvalitní 
komplexní obnovu historických pro-
stor, které zahrnovaly celkovou re-
konstrukci interiéru a exteriéru obou 
budov školy, její přístavbu, půdní 
vestavbu, využití sklepních prostor 
a úpravy přilehlého dvora. 

Projekt řešil zásadní problémy, 
které měly vliv na kvalitu a roz-
sah poskytovaného vzdělávání dětí 
a mládeže. Jednalo se především 

o rozšíření kapacity, kdy škola ne-
mohla uspokojit zájem žáků o výu-
ku, dále chyběly výstavní prostory 
pro prezentaci výtvarných děl žáků, 
skladovací prostory pro díla žáků, 
nebylo dostatečně řešeno odhlučně-
ní jednotlivých učeben a neexistova-
la samostatná učebna pro výuku na 
bicí nástroje. 

Nebylo zajištěno dostatečné záze-
mí pro velké soubory a budova ne-
byla bezbariérově přístupná. To vše 
nyní nová škola zajišťuje. Realizova-
ná opatření umožnila rozšířit počet 
žáků školy o 100 dětí. V rámci pro-
jektu došlo k vytvoření 2,5 nových 
pracovních míst. 

Do soutěže TOP INVEST 2013 
projekt přihlásila Regionální rada Ji-
hovýchod.   -tz-

ZUŠ získala ocenění TOP INVEST 2013


