
výběrovým řízením formou dražby dne 18. 
11. 2015 s uzávěrkou žádostí dne 16. 11. 2015 
(v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytový prostor v domě:
• Brněnská 6 v Jihlavě, 1. NP, 96 m2, býv. pro-

dejna kočárků, hraček, těhotenské a dětské módy 
a potřeb, min. nájemné 65.760 Kč/rok

 prodat volné bytové jednotky:
• v domě Palackého 3 v Jihlavě:
- č. 1236/3 v mezipatře 2. a 3. NP, 1+kk, 32,80 

m2, náročnost dle PENB: D, 670 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 640.000 Kč

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

• č. 1185/4 v domě Matky Boží 3, 5, 7 v Jih-
lavě, 4. NP bytové sekce Matky Boží 3 v Jihlavě, 
4+1, 141,50 m2, energetická náročnost budovy 
dle PENB budovy: G, 394 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 1.380.000 Kč

• č. 619/6 v domě Lazebnická 19 v Jihlavě, 
1+1, v mezipatře 2. a 3. NP, 36,10 m2, energetic-
ká náročnost dle PENB: G, 453 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 670.000 Kč

• v domě Znojemská 13 v Jihlavě:
- č. 671/1, 1. NP, 1+1, 51,20 m2, energetická 

náročnost dle PENB: E, 452 kWh/(m2/rok), mi-
nimální 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 
náročnost dle PENB: F, 491 kWh/(m2/rok), mi-
nimální kupní cena 850.000 Kč

• bytové jednotky v domě Jarní 6, 8, 10 v Jih-
lavě:

- č. 374/1, 4+1, 1. NP, 87,21 m2, energetická 
náročnost dle PENB: D, 235 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 980.000 Kč

- č. 374/7, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, energetická 
náročnost dle PENB: D, 179 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 950.000 Kč

• v domě Jarní 12, 14, 16 v Jihlavě, energetická 
náročnost budovy dle PENB: D, 164 kWh/(m2/
rok):

- č. 376/2, 2+1, 1. NP, 50,88 m2, minimální 
kupní cena 720.000 Kč

- č. 377/2, 1+1, 1. NP, 30,12 m2, minimální 
kupní cena 490.000 Kč

• č. 1579/12 v 1. NP domu tř. Legionářů 8 
v Jihlavě, 5+1, 128,70 m2, energetická náročnost 
budovy dle PENB: 324 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 1.100.000 Kč

• v domě Úvoz 13 v Jihlavě, energetická nároč-
nost budovy dle PENB: D, 120 kWh/(m2/rok):

- č. 192/6, 1+1, 2. NP, 27,27 m2, minimální 
kupní cena 400.000 Kč

- č. 192/7, 1+1, 2. NP, 41,21 m2, minimální 
kupní cena 620.000 Kč

• č. 394/7 v domě Mlýnská 34 v Jihlavě, 1+1, 
2. NP, 31,70 m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 784 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 560.000 Kč

• č. 255/18 v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě, 2. 
NP (sekce B), 2+1, 61,20 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: E, 299 kWh/(m2/rok), minimál-
ní kupní cena 720.000 Kč

• č. 5060/2 v 1. NP domu Sokolovská 141a 
v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická náročnost 
dle PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena po slevě 450.000 Kč

• č. 230/2 ve 2. NP domu Pod Jánským ko-
pečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, energetická 
náročnost budovy dle PENB: G, 398 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena po slevě 700.000 Kč

 prodat volný nebytový prostor:
• č. 1183/1 v domě Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, 

býv. kancelář o výměře 59,90 m2, 2. NP, energe-

tická náročnost budovy dle PENB: G, 394 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena 605.000 Kč

 prodat pozemky s budovami
• pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a ná-

dvoří, jehož součástí je budova č.p. 2353 v Jihla-
vě, ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 (bytový dům 
se 4 volnými, nepronajatými byty) a  id. 1/2 
navazujícího pozemku p.č. 5160 – ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, k.ú. Jihlava, energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: G, 254 kWh/

(m2/rok), minimální kupní cena činí po slevě 
1.700.000 Kč

• pozemek p.č. 2652 – zastavěná plocha a ná-
dvoří k.ú. Jihlava, jehož součástí je budova č.p. 
1215 v Jihlavě, ul. Palackého or.č. 12 (bytový 
dům se 2 byty a 1 nebytovým prostorem v příze-
mí, byty i nebytový prostor jsou volné, neprona-
jaté), energetická náročnost budovy dle PENB: 
E, 250 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 
činí 2.930.000 Kč

• pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvo-
ří k.ú. Jihlava, jehož součástí je budova č.p. 82 
v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6, jde o objekt se 
čtyřmi nadzemními podlažími a částečným pod-
sklepením s administrativní funkcí (bývalé sídlo 

Okresní vojenské správy), nacházející se v Měst-
ské památkové rezervaci, dům je nemovitou kul-
turní památkou zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek, v současné době je nabízený 
objekt prázdný, nevyužívaný, energetická nároč-
nost budovy dle PENB: F, 256 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí 4.000.000 Kč

 prodat pozemky 
• p.č. 169 k.ú. Pávov, 1.092 m2, minimální kupní 

cena 1.092.000 Kč
• k.ú. Antonínův Důl, p.č. 62/1, pozemek dle 

GPL č. 371-11/2012 p.č. 64/3 a dále navazující 
pozemek p.č. 379/1 k.ú. Pávov, celkem 1.090 m2, 
minimální kupní cena 820.000 Kč

• p.č. 186/6 k.ú. Vysoká u Jihlavy, 5.132 m2, 
minimální kupní cena 3.900.000 Kč

• p.č. 94/27 k.ú. Zborná, 1.795 m2, minimální 
kupní cena 2.692.500 Kč

• p.č. 830/1 k.ú. Jihlava, 1.202 m2, minimální 
kupní cena 1.514.520 Kč

Bližší informace jsou k dispozici na www.jihlava.
cz či na tel. 567 167 279 (pronájem nebytových 
prostorů), tel. 567 167 278, 567 167 281 (prodej 
jednotek a budov), tel. 567 167 277 (prodej po-
zemků), příp. na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit.
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava 
zveřejňuje záměry 

V neděli 8. listopadu do Jihlavy přijede tým zná-
mých osobností z oblasti kultury a sportu z Čes-
ké republiky a Slovenska - ČESKOSLOVENSKÝ 
LEV. Populární herci, zpěváci, moderátoři, baviči a 
sportovci si v přátelském sportovním utkání v sálo-
vé kopané změří své síly s týmem zástupců Města 
Jihlavy.

V hale SK Jihlava v neděli 8. listopadu od 10 ho-
din propukne přátelské utkání v sálové kopané 
mezi týmem Jihlavy a ČESKOSLOVENSKÉHO 
LVA. Cílem této akce má být pro obyvatele Jihla-
vy nejenom zajímavý sportovní zážitek, ale utkání 
bude mít i charitativní podtext. 

Během avizovaného sportovního dopoledne se 
totiž bude dražit podepsaný dres týmu osobnos-
tí ČESKOSLOVENSKÉHO LVA. Výtěžek bude 
věnován na podporu chovu zvířat v jihlavské zoo.

V rámci sportovní akce se mezi populárními 
osobnostmi objeví například Antonín Panenka, 
Roman Skamene, Zdeněk Podhůrský, Michal 
Dlouhý, Stanislav Hložek, Ladislav Jurkemik, 
Michal Hipp, Antonín Dragůň, Petr Vojnar, Jana 
Adámková, Šárka Ulrichová, Eva Čížkovská, Te-
reza Šefrnová atd.

Za město provede slavnostní výkop primátor 
Rudolf Chloupek, do zápolení s hvězdami by se 
pak měli pustit náměstci primátora Vratislav Vý-
borný, Milan Kolář a Jaromír Kalina, radní Vítěz-
slav Schrek, zastupitelé Roman Peschout a Pavel 
František Daněk a fotbalisté a hokejisté Jaromír 
Blažek, Bedřich Ščerban, Oldřich Bakus a Tomáš 
Ficenc.

Jak uvedl prezident ČESKOSLOVENSKÉHO 
LVA Ján Ďureje a generální manažer hvězdného 
týmu, Libor Petrů: „Celý tým se do Jihlavy velice 
těší. Naším cílem je nejenom jihlavské diváky poba-
vit, ale také podpořit dobrou věc. Přijďte nám držet 
palce!“

Partnery akce jsou město Jihlava, Charme Clinic, 
Hotel Milenium a Tatt oo studio Zdeněk Zeman. 
Vstup do haly SK Jihlava je pro všechny zdarma.
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Hvězdný tým 
Československého lva 

míří do Jihlavy


