
Statutární město Jihlava zveřej-
ňuje 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 Komenské-

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

• č. 2332/9 v domě Havlíčko-
va 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 nároč-
nost 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 Hlavní-
ho 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 čtvrtiny 
pozemku p.č. 919/1 – trvalý travní 
porost o celkové výměře 4.776 m2; 

podíl ve výši jedné ideální čtvrtiny 
pozemku p.č. 919/4 – trvalý travní 
porost o celkové výměře 814 m2.

Minimální kupní cena za nemovi-
tosti (spoluvlastnické podíly) nabí-
zené v k.ú. Batouchovice činí 19.559 
Kč. Minimální kupní cena za nemo-
vitosti (spoluvlastnické podíly) nabí-

zené v k.ú. Přeckov činí 20.963 Kč. 

Bližší informace na www.jihla-
va.cz, na tel. 567 167 278 (prodej 
budov a bytů), tel. 567 167 287 
(prodej spoluvl. podílů na pozem-
cích), příp. na Majetkovém odboru 
Magistrátu města Jihlavy, Hlubo-
ká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 
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Inzerce majetkového odboru - prodej domu

Asi pět desítek lidí se sešlo u 
památníku Smírčí kameny v Tyršo-
vě ulici v Jihlavě. Památník je neda-
leko místa, kde v padesátých letech 
v komunisty vykonstruovaných 
procesech probíhaly popravy zcela 
nevinných lidí. Účastníci si připo-
mněli nejen jedenáct popravených, 
ale i osudy dalších stovek a tisíců 
osob, kterým komunistický režim 
zničil životy. 

„Naše minulost je velmi krutá, trud-
ná a neutěšená. Vzpomínky na ni je 
třeba uchovávat, aby mladší generace 
věděla, čím jsme se tehdy brodili a čeho 
se mají vyvarovat,“ řekl před zdmi 
někdejšího krajského soudu Karel 
Linhart z Konfederace politických 
vězňů, který se s některými z obětí 
osobně znal.

„Děti aby si už nikdy nezranily svá 
čela o chladné mříže věznic a lágrů, 
tátové aby nemuseli skrývat svou bolest 
a mámy neměly vyplakané oči,“ znělo 
mott o pietní akce, kterou už tradič-
ně pořádá město Jihlava ve spoluprá-
ci s Konfederací politických vězňů. 

Město Jihlavu reprezentoval 
náměstek primátora Jaromír Kalina, 
k přítomným promluvil také senátor 
Miloš Vystrčil, krajský radní Martin 
Hyský a historik Michal Stehlík. 

Přítomen byl poslanec Vít Kaňkov-
ský a senátor František Bradáč. Kro-
mě nutnosti připomínat si bezpráví 

komunistického režimu se opakova-
ně v proslovech objevila témata tero-
rismu, varování před posilováním 

totalitních režimů, šířením extrémis-
tických myšlenek a vyvolávání atmo-
sféry strachu ve společnosti.  -tz-

Jihlava uctila oběti komunistické zvůle

NÁMĚSTEK primátora Jaromír Kalina reprezentoval město u pietního aktu u památníku Smírčí kameny v Tyršově ulici.
 Foto: archiv MMJ


