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Nabídka majetkového odboru - prodej domu
Statutární město Jihlava zveřej-

ňuje záměry
výběrovým řízením formou draž-

by 16. 11. 2016 s uzávěrkou žádostí
14. 11. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech v Jihlavě:

Masarykovo nám. 23, 1. 
NP, 84 m2,  minimální nájem-
né  146.065 Kč/rok

Matky Boží 36, 1. NP, 75 m2,  
min. nájemné   154.275 Kč/rok 

Husova 40, 1. NP, 84 m2,  min. 
nájemné  61.270 Kč/rok

Komenského 36, 1. NP, 19 m2,  
min. nájemné  30.000 Kč/rok 

Masarykovo nám. 9, 3. NP, 
75,85 m2,  min. nájemné  84.573 
Kč/rok

 prodat volné bytové jednot-
ky:

• č. 1571/1 v domě tř. Legioná-
řů 5 v Jihlavě, 2+1, 1. PP, 44,10 m2, 
energetická náročnost dle PENB: 
F, 608 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena činí 593.600 Kč

• bytové jednotky v domě Huso-
va 33 v Jihlavě: 

č. 1284/5, 3. NP, 1+0, 38,90 m2, 
minimální kupní cena činí 491.800 
Kč, 

č. 1284/7, 3. NP, 2+kk, 70,60 m2, 
minimální kupní cena činí 781.800 
Kč

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

• č. 671/3 v domě Znojemská 13 
v Jihlavě, 2. NP, 3+1, 121,70 m2, 
energetická náročnost dle PENB: 
E, 367 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena činí 1.453.600 Kč 

• č. 103/4 v 1. NP domu Antoní-
nův Důl 103, 1+1, 49,20 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: G, 
1049 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena činí 623.600 Kč

• č. 5060/2 v 1. NP domu Soko-
lovská 141a v Jihlavě, 1+1, 30,50 
m2, energetická náročnost dle 
PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí 453.600 
Kč

• č. 394/5 ve 3. NP domu Jar-
ní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, 4+1, 

87,52 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 234 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena činí 
1.151.800 Kč

• č. 1125/4 v domě Mrštíkova 
15 v Jihlavě, 2+1, 3. NP, 34,50 m2, 
minimální kupní cena činí 511.800 
Kč

 prodat nemovité věci:
• pozemky v katastrálním úze-

mí Jihlava, p.č. 855 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí 
je objekt k bydlení č.p. 385 v Jihla-
vě, ul. Mlýnská or.č. 44, a p.č. 856 
– zahrada, jde o dům se 4 volný-
mi, nepronajatými byty, energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: 
E, 323 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena činí 2.656.670 Kč

• pozemky v k.ú. Jihlava, p.č. 
119 – zastavěná plocha a nádvo-
ří, jehož součástí 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 vojen-
ské správy, energetická nároč-
nost 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 čtvr-
tiny pozemku p.č. 17/74 – orná 
půda o celkové výměře 5.003 m2; 

podíl ve výši jedné ideální 
šestatřicetiny pozemku p.č. 17/23 
– ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o celkové 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 

Služby města Jihlavy (SMJ), kte-
ré provozují krematorium v Jihlavě, 
budou mít pro veřejnost rozšířené 
návštěvní hodiny. 

Součástí areálu krematoria  je urno-
vý háj, dvě vsypové a jedna rozptylo-
vá loučka. 

Hlavní brána na Smrčenské ulici, 
kde se nachází i parkoviště, bude pro 
návštěvníky v čase svatodušních svát-
ků otevřena denně od 7 do 19 hodin. 

Vedlejší branka, jejíž vchod se 
nachází přímo u budovy krematoria, 
bude otevřena pouze v pracovní dny 
od 7 do 14.30 hodin. 

„V letošním roce bude opět probíhat 
pro veřejnost prodej tematického zboží 
k Památce zesnulých. Návštěvníci si 
mohou přímo na místě zakoupit svíčky, 
věnečky, rostlé květiny, řezané květiny 
a další produkty spojené s Dušičkami,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Prodej byl zahájen v sobotu 22. říj-

na a potrvá až do středy 2. listopadu 
v čase od 10 do 16 hodin. Úklid v are-
álu probíhá průběžně celý rok. Přes-
to pracovníci SMJ  uklidí  před svát-
ky celý areál znovu, aby návštěvníci 
mohli uctít Památku zesnulých v čis-
tém prostředí. 

„Udržet areál čistý je v tomto obdo-
bí daleko náročnější, protože se musí 
častěji vysypávat odpadkové koše, uklí-
zet misky od vyhořelých svíček, povadlé 
květiny a další věci,“ řekl Málek. Kont-
roly areálu každoročně v tomto obdo-
bí provádí Městská policie, která pro-
chází celý areál několikrát denně. 

„Prosíme také návštěvníky, aby zapá-
lené svíčky pokládali pouze na místa k 
tomu určená, aby nedošlo k následnému 
požáru. Věříme, že v důstojném prostře-
dí areálu krematoria bude zachována 
pieta a místo se nestane terčem útoku 
vandalů,“ vyjádřil své přesvědčení 
Martin Málek. -lm-

Provoz v areálu krematoria 
na Památku zesnulých

V sobotu a v neděli  5. a 6. listopa-
du se v areálu ZŠ Jihlava, Demlova 32 
koná již pátý ročník kreativní výstavy a 
patchworku. Můžete obdivovat šikov-
nost žen, které baví různé ruční prá-
ce – výroba šperků z fi ma, smaltované 
šperky, vinuté perly, šperky z korálků, 
pergameno, enkaustika - malování 
horkým voskem, decoupage, drátová-
ní, pedig, richelie, malování na hedvá-
bí, výrobky ze šustí a rouna, malované 
obrazy, ručně vyráběné svíčky, látkové 
panenky, patchwork.

Některé výrobky z výstavy budou 
věnovány paliativnímu oddělení jih-

lavské nemocnice. Léčebný obraz, 
polštáře pro pacienty zpříjemní pobyt 
pacientů, ale i pracovní prostředí 
zaměstnanců.

Na výstavě se nejen pokocháte krá-
sou , ale budete si moci některé kreativ-
ní techniky vyzkoušet nebo vystavené 
výrobky zakoupit. Příznivkyně pat-
chworku si mohou zakoupit pomůcky 
a látky pro tuto kreativní techniku.

Výstavu zaštítil primátor města Jihla-
vy pan Rudolf Chloupek a radní Kra-
je Vysočina pro kulturu paní Marie 
Kružíková. -tz-

za nemovitosti (spoluvlastnické 
podíly) nabízené v k.ú. Přeckov 
činí 20.963 Kč. 

 prodat movité věci:
nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skatebo-
ardové překážky) ze Skate parku 
v Jihlavě, minimální kupní cena 
činí 113.500 Kč (vč. DPH)

Bližší informace na www.jihla-
va.cz, na tel. 565 592 630, příp. 
na Majetkovém odboru Magis-
trátu města Jihlavy, Hluboká 8, 
Jihlava. 

Statutární město Jihlava si 
vyhrazuje právo změnit či dopl-
nit tyto záměry, příp. od nich 
odstoupit.  -tz--

Pátý ročník kreativní výstavy


