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Statutární město Jihlava, Ma-
sarykovo nám. 1, 586 01 Jihla-
va, zveřejňuje záměry výběro-
vým řízením formou dražby dne 
24. 5. 2017 s uzávěrkou žádostí dne 
22. 5. 2017 (v 17.00 hod.)

prodat movité věci:
nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skate-
boardové překážky) ze Skate par-
ku v Jihlavě, minimální kupní cena 
činí 113.500 Kč (vč. DPH)

pronajmout nebytové prostory 
v domech v Jihlavě:

- Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 
m2, býv. advokátní kancelář, minimální 
nájemné činí 84.573 Kč za rok

- Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 
m2, býv. cestovní agentura, energetic-
ká náročnost dle PENB: D, 168 kWh/
(m2.rok), minimální nájemné činí 
102.580 Kč za rok

- Masarykovo nám. 23, 1. NP, 84 m2, 

býv. prodejna s dětským zbožím, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 156 
kWh/(m2.rok), minimální nájemné činí 
po slevě 116.852 Kč za rok

- Komenského 30, 1. NP, 51 m2, býv. 
marketingové a propagační centrum, 
energetická náročnost dle PENB: F, 
544 kWh/(m2.rok), minimální nájem-
né činí 96.237 Kč za rok

- Komenského 36, 1. NP, 19 m2, 
býv. tabák, energetická náročnost dle 
PENB: F, 390 kWh/(m2.rok), minimál-
ní nájemné činí po slevě 24.000 Kč za 
rok

- Husova 40, 1. NP, 55 m2, býv. an-
tikvariát, energetická náročnost dle 
PENB: F, 296 kWh/(m2.rok), minimál-
ní nájemné činí po slevě 49.016 Kč za 
rok

- Benešova 16, 1. NP, 56 m2, býv. 
prodejna dámské a pánské konfekce, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
261 kWh/(m2.rok), minimální nájem-
né činí 124.880 Kč za rok

prodat volné bytové jednotky v do-
mech:

- č. 1600/1 v domě Jana Masaryka 
30 v Jihlavě, 1+1, 1. PP, 36,20 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: F, 423 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
593.600 Kč

- č. 1125/2 v domě Mrštíkova 15 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 59,10 m2, mini-
mální kupní cena 831.800 Kč

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

prodat nemovité věci v k.ú. Jihlava:
- pozemek p.č. 119 – zastavěná plo-

cha a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 
6, býv. sídlo Okresní vojenské správy, 
energetická náročnost dle PENB: F, 
256 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí 4.005.445 Kč (bez DPH)

- pozemek p.č. 120 – zastavěná plo-

cha 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 5.005.445 Kč (bez DPH)

Nabídka na prodej volných 
bytů bude ještě rozšířena a bliž-
ší informace budou k dispozici na 
www.jihlava.cz, na tel. 565 592 631 
(pronájem nebytových prosto-
rů), tel. 565 592 630, 565 592 632 
(prodej movitých věcí, prodej 
bytů), příp. na Majetkovém odbo-
ru Magistrátu města Jihlavy, Hlu-
boká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit či  
výběrové řízení zrušit. Účastníci 
výběrového řízení nemají nárok na 
náhradu nákladů spojených s účas-
tí ve výběrovém řízení ani na úroky 
ze složené jistiny.  -tz-

Nabídka majetkového odboru - prodej domu

U Mincovny 8 U Mincovny 6

Děti z jihlavské mateřské školy 
Zvoněnka v Dvořákově ulici vy-
užívají tzv. vermikompostér. Pod 
dohledem učitelek se zde děti učí 
likvidovat patřičné druhy odpadu 
kompostováním, při kterém se vy-
užívá schopnosti žížal přeměňovat 
rostlinné zbytky na velmi kvalitní or-
ganické hnojivo – vermikompost. 

Školka od žížalek získává kvalit-
ní zeminu, kterou využívá při péči o 
květiny.

Půl kila žížal zkonzumuje za den 
asi tolik bioodpadu, kolik za stejný 
čas vyprodukuje čtyřčlenná rodina 
(cca 0,25 kg).

Žížaly lze krmit především zbytky 
ovoce, zeleniny nebo částečně zkom-
postovanou trávou a listím. Rády 
mají kávovou sedlinu nebo namo-
čené proužky papírové lepenky. Ne-
vhodné je dávat žížalám mléčné vý-
robky, zbytky masa a tuky. 

Děti pasou žížaly

Tzv. vermikompostér lze umístit  na chodbu, na balkón, do 
garáže, dílny, kuchyně nebo do třídy ve škole či do kanceláře. 
Důležité je vždy zajistit pro žížaly optimální teplotu, prostře-
dí kolem 20 °C a správnou vlhkost substrátu. V zimě je vhod-
né přemístit vermikompostér do chodby nebo ho nenechávat 
venku bez izolace, v létě se doporučuje nevystavovat ho pří-
mému slunci, aby nedocházelo k odpařování vody a k přehří-
vání. 

Více o žížalím projektu se můžete dozvědět na webu školky.
 -tz-

Na jihlavském ústředním hřbitově i na Kalvárii radnice ne-
chala k velkoobjemovým kontejnerům na odpad přistavit i 
menší nádoby na plast a na sklo. Na rozsáhlé ploše ústředního 
hřbitova jsou nádoby na 31 místech, na Kalvárii je možné tří-
dit odpad na dvou stanovištích.  

„Kromě bioodpadu například z věnců a květin je plast a sklo 
nejčastějším druhem odpadu, který na pohřebištích vzniká. Věří-
me, že i tento krok povede ke snížení množství odpadu, který se 
v současné době bez dalšího využití likviduje uložením na sklád-
ce,“ říká vedoucí oddělení služeb v životním prostředí Martina 
Gregorová. -tz-

Třídění odpadu nově

Černou skládku odpadů lze nahlásit prostřednictvím 
aplikace Hlášení závad, která je přístupná z webových 
stránek města Jihlavy v sekci Odpady. Aplikace umožňuje 
skládku vyznačit přímo v mapě a přiložit fotografi i. Sklád-
ku můžete nahlásit i městskému strážníkovi.


