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VELIKONOCE VE MĚSTĚ. Bílou sobotu letos stovky lidí strávily v Jihlavě, kde se konal bohatý velikonoční program. 
Dopoledne začal jarní barevný jarmark, po obědě veřejnost zcela zaplnila přízemí radnice, kde probíhaly už tradiční a vyhle-
dávané výtvarné dílny jihlavského DDM, třebíčských Vrátek, Barvínka, Stacionáře Úsměv a dalších. K vidění bylo zdobení 
kraslic, drátkování, pletení košíků, výroba figurek ze šustí, barvení svíček, řezbářské práce... V gotické síni radnice Bobodivadlo 
odehrálo přestavení Veselé Velikonoce, na náměstí byly hlavně pro děti živé ovečky a poníci.    Foto: Jakub Koumar 

Jihlavský velikonoční program 
nabírá na oblibě

Novým ředitelem 
jihlavské zoo 

bude Jan Vašák
Ředitel Vašák do funkce  
nastoupí na začátku července.

Jan Vašák, zoolog, dlouholetý za-
městnanec jihlavské zoo, převezme 
v červenci i její vedení. Do funkce 
ředitele jej jmenovala Rada města 
Jihlavy na základě výsledku výběro-
vého řízení, ve kterém byl mezi pěti 
uchazeči hodnocen nejlépe. Součas-
ná ředitelka Eliška Kubíková odchá-
zí do penze.

Jan Vašák do jihlavské zoo nastou-
pil v roce 1992 na civilní službu, a 
od roku 1994 je zde zaměstnancem. 
Od té doby vystřídal několik pozic, 
působil jako chovatel kopytníků, 
později jako chovatel šelem. V roce 
2006 se stal kurátorem, a o čtyři roky 
později vedoucím zoologického od-
dělení.

Čtyřiačtyřicetiletý Jan Vašák je ro-
dilý Jihlavan, v současné době žije 
s rodinou v Bradlu u Velkého Bera-
nova. Vystudoval Českou zeměděl-
skou univerzitu v Praze, a na Mende-
lově zemědělské a lesnické univerzitě 
v Brně získal magisterský titul. Bě-
hem svého působení se v Zoo Jihlava 
podílel na všech významných pro-
jektech.  -tz-

NOVÝ ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.
 Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 
586 01 Jihlava, zveřejňuje záměry 

pronajmout nebytový prostor: �
• v 1. NP domu Komenského 36 v Jihlavě, 19 m2, býv. 

tabák, minimální roční nájemné činí (po slevě) 24.000 
Kč 

pronajmout na základě výběrového řízení for- �
mou obálkové metody nemovité věci:

části pozemků v k.ú. Jihlava a k.ú. Bedřichov u Jihlavy 
za účelem umístění zastávkových přístřešků s reklamní-
mi panely a lavičkami pro cestující městské hromadné 
dopravy či jakékoliv další hromadné dopravy a  k umís-
tění samostatných reklamních panelů. Vybraný nájem-
ce pořídí přístřešky s lavičkami a reklamními panely na 
vlastní náklady, bez jakékoliv finanční účasti statutár-
ního města Jihlava a bude je po celou dobu nájemního 
vztahu udržovat v dobrém technickém stavu. Minimál-
ní roční nájemné činí 333.000 Kč bez DPH. Doba náj-
mu neurčitá s 6měsíční výpovědní dobou. Bližší speci-
fikace v dražební kartě nemovitostí na www.jihlava.cz.

dále zveřejňuje záměry výběrovým řízením 
formou dražby dne 9. 5. 2018

s uzávěrkou žádostí dne 7. 5. 2018 (v 17.00 hod.)
pronajmout nebytové prostory: �

• v 1. NP domu Benešova 9 v Jihlavě, 172,90 m2, býv. 
prodejna se sportovním vybavením a doplňky, mini-
mální roční nájemné činí 395.249 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 18 v Jihlavě, 32,10 m2, 
býv. vinotéka, minimální roční nájemné činí 62.081 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 51 m2, býv. 
marketingové a propagační centrum, minimální roční 
nájemné činí (po slevě) 80.000 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 39 v Jihlavě, 87 m2, býv. 
prodejna s výpočetní technikou, minimální roční ná-
jemné činí 164.169 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 22 v Jihlavě, 46 m2, 
býv. cestovní agentura, minimální roční nájemné činí 
(po slevě) 85.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 84 m2, 
býv. prodejna s dětským zbožím, minimální roční ná-
jemné činí 150.876 Kč 

• v 1. NP domu Matky Boží 16 v Jihlavě, 51,30 m2, 
býv. prodejna balených potravin, drogerie a domácích 
potřeb, minimální roční nájemné činí 105.524 Kč 

prodat: �
• bytovou jednotku č. 192/8 v domě Úvoz 13 v Jih-

lavě, 1+1, 2. NP, 24,27 m2, energetická náročnost dle 
PENB: D, 120 kWh/(m2. rok), minimální kupní cena 
činí 621.800 Kč

• bytovou jednotku č. 2939/2 v domě Lesní 2, 6 
v Jihlavě - Heleníně, 1+1, 1. NP, 54,30 m2, energetická 
náročnost jednotky dle PENB: F, 267 kWh/(m2. rok), 
minimální kupní cena činí 813.600 Kč

• bytovou jednotku č. 4/6 v domě Březinovy sady 21 
v Jihlavě, 1+1, 3. NP, 47,30 m2, energetická náročnost 
jednotky dle PENB: F, 248 kWh/(m2. rok), a objekt 
Březinovy sady 21a v Jihlavě ve dvorním traktu domu 
Březinovy sady 21, energetická náročnost dle PENB: F, 
447 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí celkem 
1.510.386 Kč

Bližší informace na www.jihlava.cz, na tel. 
565 592 630 (prodej bytů), 565 592 632 (proná-

jem nebytových prostorů), 565 592 640 (pronájem 
pozemků), příp. na Majetkovém odboru Magistrátu 

města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit 
či doplnit tyto záměry, 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. -tz-

Pronájem nebytových prostor a prodej bytů

Aplikace provádí 
po objížďkách 
a trasách MHD

Jihlavská radnice spustila na svém 
webu www.jihlava.cz interaktivní-
ho průvodce, jehož prostřednictvím  
uživatel získá na jednom místě veš-
keré důležité informace souvisejí-
cí s uzavírkou Brněnského mostu 
v Jihlavě (1. duben – 31. říjen 2018). 
Aplikace je snadno dostupná i na ad-
rese www.jihlava.cz/doprava. 

Objízdné trasy i upravené linky 
městské hromadné dopravy jsou zře-
telně vyznačeny v mapách. Uživatel 
si může postupně tzv. stopy mapu 
projít celou, nebo si v horní liště 
zvolit okruh informací podle typu 
dopravy – automobilovou, nákladní, 
městskou hromadnou dopravu, nebo 
pěší a cyklistickou. Volit si může i 
pozici a velikost zobrazení map.

Výhodou aplikace je možnost rych-
le reagovat na vývoj situace a infor-
mace upravovat a doplňovat. -tz-


