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Nabídka bude rozšířena a záměry budou zveřejněny na www.jihlava.cz nejdéle do 8. 10. 2014. Bližší informace je možné získat 
na tel. 567 167 278 či 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.

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
(Dokončení ze str. 23)
p.č. 172/20 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku

p.č. 172/21 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku

p.č. 172/22 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 803 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.
ev. na tomto pozemku

nemovitosti v k.ú. Rančířov:• 

p.č. 806/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
39 m2

st. p.č. 198 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 314 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.
ev. na tomto pozemku a na pozemku p.č. 172/16 
v k.ú. Pístov u Jihlavy. 

st. p.č. 199 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
233 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku 

Na nabízených nemovitostech se nacházejí inže-
nýrské sítě související s provozem areálu (voda, vo-
doměrná šachta, kanalizace, NN, zčásti nefunkční 
telekomunikace), není vyloučeno i umístění jiných 
inženýrských sítí. Přes část areálu jsou vedeny inže-
nýrské sítě ve vlastnictví jiných subjektů.

Stavby jsou odpojeny od veškerých sítí, je možnost 
napojení na elektřinu (společná trafostanice v ma-
jetku obce Rančířov) a veřejný vodovod zavedený 
do areálu, kanalizace byla řešena do biologického 
rybníka (v současné době je nefunkční), možnost 
napojení na zemní plyn v dané lokalitě není.

Energetická náročnost staveb dle PENB: 

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
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172/17 – D, 280 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/18 – C, 285 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/19 – C, 489 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/20 – C, 234 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/21 – C, 234 kWh/(m2 rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/22 – C, 234 kWh/(m2  rok)

Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/16 a na pozemcích v k.ú. Rančířov st. p.č. 198 
a st. p.č. 199 – C, 793 kWh/(m2 rok)

za minimální kupní cenu celkem 8.000.000 Kč

pozemek p.č. 305/2 – zastavěná plocha a nádvo- 
ří v k.ú. Helenín s objektem občanské vybavenos-
ti č.p. 2938 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or. č. 
39 (budova býv. základní školy v Heleníně, volná, 
nepronajímaná) a pozemek p.č. 306 – trvalý travní 
porost v k.ú. Helenín, jedná se o samostatně stojící 
provozní budovu, zděnou nepodsklepenou stavbu 
se dvěma nadzemními podlažími, která byla v minu-
losti užívána jako ubytovna, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 415 kWh/(m2.rok), minimál-
ní kupní cena činí celkem 2.600.000 Kč

prodat volné bytové jednotky: 

bytové jednotky v domě • Třebízského 22 v Ji-
hlavě:

č. 197/1, 1. NP, 1+1, 34,50 m2, minimální kupní 
cena 390.000 Kč

č. 197/4, 1. NP, 1+1, 34,70 m2, minimální kupní 
cena 590.000 Kč

č. 197/8, 3. NP, 1+1, 34,70 m2, minimální kupní 
cena 410.000 Kč

č. 197/9, 3. NP, 1+1, 33,20 m2, minimální kupní 
cena 480.000 Kč

č. 197/11, 3. NP, 1+1, 37,50 m2, minimální kupní 
cena 410.000 Kč

bytovou jednotku č. 230/2 ve 2. NP domu • Pod 
Jánským kopečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, 
minimální kupní cena 770.000 Kč

bytové jednotky v domě • Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:

č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, mini-
mální kupní cena po slevě 485.000 Kč 

č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, mini-
mální kupní cena po slevě 280.000 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

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

č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m2, minimální kup-
ní cena po slevě 470.000 Kč

č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, minimální kup-
ní cena po slevě 360.000 Kč

č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, minimální kup-
ní cena po slevě 315.000 Kč

č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, minimální kup-
ní cena po slevě 290.000 Kč

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

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, minimální kupní 
cena po slevě 755.000 Kč

č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, minimální kupní 
cena po slevě 630.000 Kč

bytovou jednotku č. 1865/2 v domě • Žižkova 
83 v Jihlavě, 2+1, 58,10 m2, minimální kupní cena 
800.000 Kč

bytovou jednotku č. 922/3 ve 2. NP domu • U 
Dvora 17 v Jihlavě, 1+1, 29,80 m2, minimální 
kupní cena po slevě 385.000 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

bytové jednotky v domě • Brněnská 5 v Jihlavě: 

č. 56/1, 1. NP, 2+1, 62,20 m2, minimální kupní 
cena po slevě 675.000 Kč

č. 56/2, 2. NP, 2+1, 93,70 m2, minimální kupní 
cena 845.000 Kč

bytovou jednotku č. 618/5 ve 3. NP domu • La-
zebnická 17 v Jihlavě, 1+1, 49,40 m2, minimální 
kupní cena 680.000 Kč

bytovou jednotku č. 217/5 ve 2. NP domu • An-
tonínův Důl 216, 217, 3+1, 72,00 m2, minimální 
kupní cena 780.000 Kč

bytové jednotky v domě • Jarní 19 v Jihlavě – 
Horním Kosově

č. 396/1, 1. NP, 3+1, 68,92 m2, minimální kupní 
cena 790.000 Kč

č. 396/21, 6. NP, 3+1, 68,92 m2, minimální kupní 
cena 820.000 Kč

bytové jednotky v domě • Benešova 17 v Jihlavě:

č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m2, minimální kupní 
cena 390.000 Kč

č. 1254/4 a 1254/7, bytová jednotka č. 1254/4 je 
bytem 4+1 ve 2. NP, 129,20 m2, bytová jednotka 
č. 1254/7 je bytem 4+1 ve 3. NP, 137,30 m2, mi-
nimální kupní cena činí celkem 2.520.000 Kč


