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Inzerce majetkového odboru - prodej domu
Statutární město Jihlava, Masa-

rykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje 
záměry 

výběrovým řízením formou dražby 
dne 10. 8. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

8. 8. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, býv. prodej zmrzliny, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 352 
kWh/(m2/rok), minimální nájemné 
po slevě 12.626 Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. NP, 
19 m2, býv. tabák, energetická nároč-
nost dle PENB: F, 390 kWh/(m2.

rok), min. nájemné po slevě 30.000 
Kč/rok

• Husova 40 v Jihlavě, 1. NP, 55 
m2, býv. antikvariát, energetická 
náročnost dle PENB: F, 296 kWh/
(m2/rok), min. nájemné 61.270 Kč/
rok

• Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 
1. NP, 84 m2, býv. prodejna s dět-
ským a kojeneckým zbožím, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 
156 kWh/(m2/rok), min. nájemné 
146.065 Kč/rok

statutární město Jihlava dále zve-
řejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 21. 9. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

19. 9. 2016 (v 17.00 hod.)

 prodat volné bytové jednotky:
• č. 1615/1 v domě Komenského 

21 v Jihlavě, 3+1, 2. NP, 86,50 m2, 
minimální kupní cena činí 951.800 
Kč

• č. 2332/9 v domě Havlíčkova 
101 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 40,70 m2, 
energetická náročnost budovy dle 
PENB: E, 266 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 621.800 Kč

• č. 1236/3 v domě Palackého 3, 
Matky Boží 10 v Jihlavě, 1+kk, 2. - 3. 
NP, 32,80 m2, energetická náročnost 
dle PENB: D, 670 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí 643.600 

Kč
• č. 374/7 v domě Jarní 6, 8, 10 

v Jihlavě, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, 
náročnost dle PENB: D, 179 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
953.600 Kč

• č. 922/4 v domě U Dvora 17 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, společné WC, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
549 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 561.800 Kč

• č. 230/1 v domě Pod Jánským 
kopečkem 8 v Jihlavě, 1+1, 1. NP, 
79,50 m2, energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 398 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
561.800 Kč

• č. 2355/4 v domě U Hlavního 
nádraží 11 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 
31,50 m2, společné WC na chodbě, 
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 632 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 591.800 Kč

 prodat nemovité věci v k.ú. 
Jihlava, obec Jihlava:

• pozemky p.č. 855 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je 
objekt k bydlení č.p. 385 v Jihlavě, ul. 
Mlýnská or.č. 44, a p.č. 856 – zahra-
da, jde o dům se 4 volnými, nepro-
najatými byty, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 323 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
2.656.670 Kč

• pozemky p.č. 119 – zastavě-
ná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je budova č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6, a p.č. 120, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetická 
náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
9.010.890 Kč

 prodat:
• ideální podíly pozemků v k.ú. 

Batouchovice, obec Bochovice, 
okres Třebíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvrtiny 
pozemku p.č. 17/74 – orná půda o 
celkové výměře 5.003 m2; 

podíl ve výši jedné ideální šestatři-
cetiny pozemku p.č. 17/23 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o celko-
vé výměře 1.915 m2;

• ideální podíly pozemků v k.ú. 
Přeckov, obec Přeckov, okres Tře-
bíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvr-
tiny pozemku p.č. 919/1 – trva-
lý travní porost o celkové výměře 
4.776 m2; 

podíl ve výši jedné ideální čtvr-
tiny pozemku p.č. 919/4 – trva-
lý travní porost o celkové výměře 
814 m2.

Minimální kupní cena za nemo-
vitosti (spoluvlastnické podíly) 
nabízené v k.ú. Batouchovice činí 
19.559 Kč. Minimální kupní cena 
za nemovitosti (spoluvlastnické 
podíly) nabízené v k.ú. Přeckov 
činí 20.963 Kč. 

Bližší informace lze získat na 
www.jihlava.cz, na tel. 567 167 281 
(pronájem nebytových prostorů), 
tel. 567 167 278 (prodej budov a 
bytů), tel. 567 167 287 (prodej spo-
luvl. podílů na pozemcích), 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. 

Zastupitelstvo neschválilo v červnu vyhlášení 
veřejné zakázky na stavbu letištní dráhy v Hen-
čově. Jihlava tak prakticky ztrácí možnost bez 
dalšího jednání dosáhnout na příspěvek 30 
milionů od Kraje Vysočina.

 V první etapě komplexního projektu moderni-
zace plochy Letiště Jihlava je navržena dostavba 
zpevněné vzletové a přistávací dráhy, vyznačení 
sousední nezpevněné dráhy, odvodnění zpevně-
ných ploch, zřízení dešťové vsakovací nádrže, pří-
prava pro kabelové rozvody v území řešené dráhy 
a související stavební práce a terénní úpravy.

 Letiště Jihlava bylo do podoby, jak ho známe 
z posledních desetiletí, vybudováno v padesátých 
letech minulého století. Na letištní ploše a přistá-
vací dráze, které jsou nejdůležitější částí letiště, se 
však za posledních 55 let v podstatě nic nezměni-
lo. Stávající stav letištní plochy přestal postupem 
doby vyhovovat očekávání leteckých návštěvníků 
centra regionu. 

Důvodová zpráva uvádí, že „travnatý povrch 
s nerovnostmi neprospívá podvozkovým systémům 

většiny používaných letadel, některé typy zde vůbec 
nemohou přistát anebo mají potíže se startem. To 
vše způsobuje, že návštěvníci se do Jihlavy nevracejí, 
Kraj Vysočina navštěvuje tímto způsobem méně lidí, 
než by bylo možné, a existuje i domněnka, že se letec-
kou veřejností šíří negativní informace o stavu jihlav-
ského letiště.“  

V dubnu 2014 byla uzavřena smlouva o spolu-
práci mezi krajem a městem, jejímž předmětem je 
modernizace a rozvoj letiště v části města Jihlava 
- Henčov. Podle této smlouvy zajistí Kraj Vysoči-
na zpracování projektové dokumentace a Jihlava 
se zavázala zajistit realizaci stavebních prací včet-
ně výkupu potřebných pozemků za podmínky, že 
vlastní realizace stavby bude spolufinancována 
Krajem Vysočina darem ve výši 50 % těchto nákla-
dů (maximálně však 30 mil. Kč).  Poskytnutí daru 
se váže na předložení uzavřené smlouvy o dílo v 
roce 2016. Tento termín je pro neschválení výbě-
rového řízení zastupitelstvem nyní nereálný.

Během diskuze vystoupila řada zastupitelů. Sta-
nislav Doležal (KSČM) řekl, že leteckých turis-

tů je minimálně a že by si Jihlava měla především 
spravit náměstí a chodníky. 

Jana Mayerová (ANO) upozornila na neexisten-
ci zpracování dalších provozních nákladů, které by 
mohly výstavbou zpevněné dráhy vzniknout. 

Dále by se podle jejích slov na investici měl 
podílet i privátní subjekt, který letiště provo-
zuje (v současnosti Aeroklub Jihlava – pozn. 
redakce). „Slyšeli jsme, že by pro potřeby Jihlavy 
postačovala zpevněná dráha za 15 milionů, a ne 
plánovaných šedesát a já nejsem expert na letiště,“ 
řekla Mayerová.

Její slova doplnil Zdeněk Faltus (ANO), který 
poukázal na nejasnosti podkladů o intenzitě pro-
vozu na letišti, na neřešení dalších technických 
řešení – například připojení kanalizace na měst-
skou síť nebo vybudování otočných či pojížděcích 
ploch.

Jaroslav Huňáček (ODS) porovnal cenu pojez-
dové dráhy podobných parametrů v Moravské 
Třebové a potvrdil plánovaných 60 milionů. 

 (Pokračování na str. 14)

Přijde Jihlava o 30 milionů z kraje?


