
- č. 1254/4 a 1254/7, byt č. 1254/4 ve 2. NP, 
4+1, 129,20 m2, energetická náročnost dle PENB: 
E, 240 kWh/(m2.rok), byt č. 1254/7 ve 3. NP, 
4+1, 137,30 m2, energetická náročnost dle PENB: 
G, 394 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena cel-
kem 2.520.000 Kč

• bytové jednotky v domě Palackého 3 v Jihla-
vě:

- č. 1236/3 v mezipatře 2. – 3. NP, 1+kk, 32,80 
m2, energetická náročnost dle PENB: D, 670 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 640.000 Kč

- č. 1236/5 v mezipatře 3. – 4. NP (půda), 1+kk, 
33,50 m2, energetická náročnost dle PENB: 
C, 633 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
610.000 Kč

• bytovou jednotku č. 618/5 v domě Lazeb-
nická 17 v Jihlavě, 1+1, 3. NP, 49,40 m2, energe-
tická náročnost dle PENB: F, 411 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena po slevě 610.000 Kč

• bytové jednotky v domě Znojemská 13 v Jih-
lavě:

- č. 671/1, 1. NP, 1+1, 51,20 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: E, 452 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 590.000 Kč

- č. 671/3, 2. NP, 3+1, 121,70 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 367 kWh/(m2.rok), mi-
nimální kupní cena 1.450.000 Kč

- č. 671/4, 3. NP, 2+1, 65,50 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: F, 491 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 850.000 Kč

• bytovou jednotku č. 383/2 v 1. NP domu 
Jarní 24, 26, 28, 30 v Jihlavě, 2+1, 51,80 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: C, 134 kWh/(m2.

rok), minimální kupní cena 590.000 Kč 
• bytovou jednotku č. 396/1 v 1. NP domu 

Jarní 19 v Jihlavě, 3+1, 68,92 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: D, 157 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 790.000 Kč

• bytovou jednotku č. 1956/14 ve 4. NP domu 
Mahlerova 3 v Jihlavě, 1+1, 59,78 m2, energetic-
ká náročnost dle PENB: E, 522 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 580.000 Kč

• bytovou jednotku č. 925/2 v 1. NP domu U 
Dvora 9 v Jihlavě, 1+1, 30,35 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: E, 557 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 490.000 Kč

• bytovou jednotku č. 1185/4 ve 4. NP do-
mu Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, 4+1, 141,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: G, 394 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena 1.380.000 Kč

 prodat pozemek p.č. 169 v k.ú. Pávov, 1.092 
m2, minimální kupní cena 1.092.000 Kč

 prodat pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Jihlava, jehož součástí je budova 
č.p. 2353 v Jihlavě, ul. U Hlavního nádraží or.č. 
7 (bytový dům se 4 volnými, nepronajatými by-
ty) a  id. 1/2 navazujícího pozemku p.č. 5160 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Jihlava, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 254 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí po slevě 
1.700.000 Kč

Nabídka na prodej nemovitých věcí výběrovým 
řízením bude rozšířena. Bližší informace na www.
jihlava.cz či na tel. 567 167 278, 567 167 281 
(prodej budov a bytů), tel. 567 167 277 (prodej 
pozemku) či přímo na Majetkovém odboru Ma-
gistrátu města Jihlavy, 

Hluboká 8, Jihlava. 
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo 

změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich 
odstoupit. 

 prodat volné bytové jednotky:

• bytovou jednotku v domě Jarní 11, 13, 15, 17 
v Jihlavě č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, energe-
tická náročnost dle PENB: E, 313 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí po slevě 755.000 Kč

• bytovou jednotku č. 3440/3 v domě Pod 
Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2. NP, 2+1, 57,10 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 418 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena po slevě 540.000 
Kč

• bytovou jednotku č. 1093/1 v domě Kosmá-
kova 1 v Jihlavě, 1. NP, 2+1, 52,30 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 378 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena po slevě 610.000 Kč

 nemovité věci v k.ú. Antonínův Důl, poze-
mek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 2 v Červeném Kříži, a 
pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle geometrického 
plánu č. 371-11/2012, energetická náročnost dle 
PENB: F, 346 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena po slevě  2.000.000 Kč

Dále statutární město Jihlava zveřej-
ňuje záměry výběrovým řízením for-

mou dražby 
dne 26. 8. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 24. 8. 2015 (v 17.00 hod.)
 prodat volné bytové jednotky:

• bytovou jednotku č. 209/4 v domě Úvoz 21 
v Jihlavě, 2. NP, 1+1, 30,10 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: F, 275 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena 390.000 Kč

• bytové jednotky v domě Třebízského 10 
v Jihlavě:

- č. 184/1, 1. NP, 1+1, 41,80 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: E, 475 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 540.000 Kč

- č. 184/3, 2. NP, 1+1, 47,60 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: F, 483 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 650.000 Kč

• bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 v Jih-
lavě:

- č. 255/1, 1. NP (sekce A), 2+1, 45,50 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: E, 380 kWh/(m2.

rok), minimální kupní cena 505.000 Kč
- č. 255/18, 2. NP (sekce B), 2+1, 61,20 m2, 

energetická náročnost dle PENB: E, 299 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena 720.000 Kč

• bytovou jednotku č. 374/1 v 1. NP domu 
Mlýnská 50 v Jihlavě, 1+1, 43,69 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 523 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 495.000 Kč

• bytovou jednotku č. 3638/16 ve 4. NP domu 
Březinova 15 v Jihlavě, 1+1, 41,80 m2, energetic-
ká náročnost dle PENB: C, 105 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 635.000 Kč

• bytové jednotky v domě Benešova 17 v Jih-
lavě:

- č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 351 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena po slevě 350.000 Kč
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Město Jihlava zveřejňuje záměry

 V současné době je facebook a další sociál-
ní sítě již běžnou součástí života velké většiny 
populace. Jejich vznik přinesl řadu pozitiv, ale 
sociální sítě s sebou přinesly také množství ne-
gativ a rizik, zejména pro mládež. Ačkoli v této 
oblasti již existuje velmi dobrá prevence zamě-
řená právě na děti a mládež, kteří jsou informo-
váni a varováni před nebezpečími, přesto se po-
licisté stále setkávají s případy, kdy se uživatel 
sociální sítě stal obětí protiprávního jednání. 

 K rizikům je tak nutné se stále vracet a o 
skrytých nebezpečích informovat. Jedna z ob-
lastí rizik na sociálních sítích je v souvislosti s 
pořizováním obrazových materiálů zachycu-
jících intimní partie těla, vyzývavé a erotické 
pózy nebo jakékoli jiné fotografie či videa se 
sexuální tématikou a jejich následným zveřej-
ňováním nebo zasíláním jiným osobám. 

 Mnoho dopívajících a mladých lidí se pro-
střednictvím sociálních sítí seznamuje s oso-
bami opačného pohlaví. Této situace využíva-
jí pachatelé, kteří si vytvoří falešnou identitu, 
oslovují mladé lidi a navazují s nimi “přátelství“. 
(V této chvíli je nutné podotknout, že veškeré 
údaje, které k  sobě pachatel uvede, jsou smyš-
lené a většinou diametrálně odlišné od skuteč-
nosti.) 

 Po vytrvané komunikaci, jejímž cílem je zís-

kat si důvěru, která může trvat i poměrně dlou-
hou dobu, pachatel zcela cíleně láká od protějš-
ku intimní fotografie nebo videa. Pokud tak ale 
oběť učiní, stane se poté obvykle terčem vydí-
rání. 

 Pachatel začne hrozit zveřejněním, veřejnou 
ostudou a požaduje zaslání dalších odvážněj-
ších fotografií či videí nebo v horším případě 
osobní schůzku. 

Oběť se tak postupně dostává do situace, kte-
rá je extrémně psychický náročná, a ze které ne-
má velké šance dostat se sama. 

 V této oblasti existuje velmi jednoduché 
opatření, jak se do rizikové situace nedostat, a 
to intimní fotografie a videa nikomu neposílat 
a v lepším případě je vůbec nepořizovat. Je také 
nutné zmínit, že i když si osoba pořídí svoji in-
timní fotografii nebo video, a zašle ji pouze to-
mu, koho osobně zná, může i v tomto případě 
nastat riziko zveřejnění, a to buď záměrně (nej-
častěji jako pomsta při rozchodu), nebo neú-
myslně například při odcizení výpočetní tech-
niky nebo mobilního telefonu, kde je fotografie 
nebo video uložené.

 KŘ policie kraje Vysočina 
 Oddělení tisku a prevence 
 por. Bc. Jana Kroutilová
 tisková mluvčí

Rizika na sociálních sítích


