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Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, 586 01 Jihlava, zve-
řejňuje záměry výběrovým říze-
ním formou dražby dne 30. 8. 2017 
s uzávěrkou žádostí dne 28. 8. 2017 
(v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prostory 
v domech v Jihlavě:

• Komenského 39, 1. NP, 87 m2, 
býv. prodejna s výpočetní technikou, 
minimální nájemné činí 164.169 Kč 
za rok

• Komenského 30, 1. NP, 51 m2, 
býv. marketingové a propagační cent-
rum, minimální nájemné činí 96.237 
Kč za rok

• Masarykovo nám. 6, 1. NP, 33 m2, 
býv. prodejna módních doplňků a de-
signových oděvů, minimální nájemné 
činí 73.590 Kč za rok

• 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, minimální 
nájemné činí 102.580 Kč za rok

• Masarykovo nám. 23, 1. NP, 84 
m2, býv. prodejna s dětským zbo-
žím, minimální nájemné činí po slevě 
116.852 Kč za rok

 prodat street-stylové překáž-
ky ze Skate parku v Jihlavě, minimální 
kupní cena činí 113.500 Kč (vč. DPH)

 prodat volné bytové jednotky 
v domech v Jihlavě:

• č. 2252/6 v domě Pod Jánským 
kopečkem 36, 1+1, 2. NP, 38,09 m2, 

energetická náročnost dle PENB: G, 
404 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí 713.600 Kč

• č. 1632/2 v domě Husova 22, 
2+kk, 2. NP, 62,40 m2, minimální kup-
ní cena činí 1.371.800 Kč

• č. 1132/3 v domě Mrštíkova 28, 
2+1, 2. NP, 54,60 m2, minimální kupní 
cena činí 1.201.800 Kč

• bytové jednotky v domě Křížová 
15: 

č. 1346/2, 2+1, 1. NP, 54,90 m2, mi-
nimální kupní cena činí 881.800 Kč 

č. 1346/3, 1+1, 2. NP, 30,20 m2, mi-
nimální kupní cena činí 801.800 Kč 

• č. 1240/6 v domě Matky Boží 16, 
2+1, 3. NP, 73,90 m2, minimální kupní 
cena činí 1.271.800 Kč

 prodat nebytový prostor v 
domě v Jihlavě:

• č. 52/4 v domě Lazebnická 5, 
103,70 m2, minimální kupní cena činí 
1.050.000 Kč

Bližší informace na www.jihlava.cz, 
na tel. 565 592 630 (prodej majetku), 
tel. 565 592 631 (pronájem nebyto-
vých prostorů), příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, Hlu-
boká 8, Jihlava. 

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

Nabídka majetkového odboru

Kašpárci 
celého světa 
na Bráně Matky Boží
 8. 6. 2017 – 10. 9. 2017 

 Jedinečné loutky z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. 

 Můžete si sami zahrát divadlo s opravdovými loutkami! 

Turistické informační centrum  |  Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava   | otevírací 
doba během výstavy: po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00  |  so–ne 10.00–13.00, 
14.00–18.00  |  základní vstupné 50 Kč  |  snížené vstupné 40 Kč (školáci, stu-
denti, senioři, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P) | děti předškolního věku 30 Kč  |  
rodinné vstupné 120 Kč

 Dům Gustava Mahlera 
Znojemská 4, Jihlava
út-ne 10-12, 13-18
 www.mahler.cz 
facebook.com/mahler.jihlava

12. 7.–27. 8. 2017

 Průřez fotografickou tvorbou MUDr. Františka Kubici 
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