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Z oficiálního facebooku Jihlavy

Napište nám…
Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vyjádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici, či obyvatelům něco vzkázat, poděkovat, postěžovat si? Napište nám. Příspěvky můžete posílat na adresu
redakce@jihlava-city.cz.
-ah-

Hasiči jsou připraveni podpořit
město při výstavbě stadionu

ZIMNÍ ÚDRŽBU pro Jihlavu zajišťují pracovníci Služeb města Jihlavy, kteří se
především zaměřují na komunikace 1. – 3. třídy a až poté na frekventované chodníky, zastávky MHD, přechody pro chodce, schody a příkré komunikace.
Foto: archiv MMJ
Přes víkend nám zase napadlo, přes a zpráva byla jasná: K dokonalým
noc to zase roztálo, a je dost možné, chodníkům je potřeba spolupráce
že to zítra zase zamrzne. Sníh, déšť a s obyvateli.
led versus sůl, písek a drť.
Zdroj: facebook.com/mesto.jihCo s tím SMJ zmůže? To se ptali lava
radní města jednatele společnosti,

Reakce veřejnosti:
Petr Szelke: Shrabat sníh???Ale kam s ním, že ???
Jaksi navrhovatelé zapomněli k této problematice na stávající vyhlášky ( povinnosti vlastníka chodníků k přilehlé nemovitosti).
Milan Novotný: Hlavní chodník do krajské nemocnice - jeden led, krásná
vizitka :-(
Khwaj Llort: ale co ty krátery na silnicích
Vašek Drštička: Khwaj Llort ve chvíli, kdy se asfalt nevozí v termokorbách
a při pokladce už nemá kolikrát požadovanou teplotu... tohle počasí to dodělá. Napadne, povolí, zamrzne a hned je kráter na světě.

Do roku 2023 bude Jihlava mít novou
multifunkční halu na místě stávajícího
Horáckého zimního stadionu. Celková
příprava a výstavba haly bude stát kolem 750 milionů korun, samotná demolice a stavba multifunkčního stadionu potrvá dva roky.
Jihlava bude mít v té době k dispozici nejméně jednu ledovou plochu; buď
bude pokračovat provoz Malé haly
Horáckého zimního stadionu, takzvaného „zimáčku“, nebo město koupí či
pronajme mobilní ledovou plochu. Pomoc Jihlavě nabídl i Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále HZS).
„HZS Kraje Vysočina, jakožto dotčený
orgán státní správy ve stavebním řízení,
je připraven podílet se na hledání řešení
pro výstavbu nového zimního stadionu a
po dobu výstavby najít takové řešení, aby
– byť s omezením – byl v provozu „malý
zimák“,“ sdělil ředitel HZS Kraje Vysočina Jiří Němec.
Na sociálních sítích se však po zve-

Studenti architektury prověří
jihlavské historické domy
Jihlava se zapojí do projektu fakulty architektury Vysokého učení
technického v Brně s názvem Jihlavské historické domy. Během šesti se-

Pronájem nebytových prostor a bytů
Statutární město Jihlava zveřejňuje záměry
pronajmout
 nebytový prostor v přízemí domu Komenského
39 v Jihlavě, 87 m2, býv. prodejna s výpočetní technikou, energetická náročnost budovy dle PENB:
E, 261 kWh/(m2.rok), minimální nájemné po slevě
150.000 Kč za rok
 nebytový prostor v přízemí domu Matky Boží 16
v Jihlavě, nebytovou jednotku č. 1240/9 s částí nebytové jednotky č. 1240/8, 51,30 m2, býv. prodejna
potravin, drogerie a domácích potřeb, minimální nájemné po slevě 95.000 Kč za rok

Bližší informace jsou k dispozici na www.jihlava.
cz, na tel. 565 592 631, 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.
Statutární město Jihlava dále zveřejňuje záměry
výběrovým řízením formou dražby
prodat
 bytovou jednotku č. 185/1 v přízemí domu Třebízského 12 v Jihlavě, 1+1, 29,30 m2, energetická náročnost dle průkazu energetické náročnosti: G, 315
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 983.600 Kč
 bytovou jednotku č. 1246/6 ve 3. NP domu Matky
Boží 28 v Jihlavě, 1+kk, 22,10 m2, minimální kupní
cena 621.800 Kč
 bytovou jednotku č. 205/3 v přízemí domu Rokycanova 6 v Jihlavě, 2+1, 69,09 m2, energetická náročnost dle průkazu energetické náročnosti: F, 149
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 1.323.600 Kč

řejnění informace o výstavbě multifunkční haly na stávajícím místě objevila dezinformace, že hasiči „zimáček“
po dobu výstavby zavřou.
Reakce ředitele toto tvrzení popírá:
„Informace, že hasiči po dobu výstavby
zavřou „malý zimák“ z důvodů znemožnění evakuace ze shromažďovacího
prostoru, jsou lichá. Pokud budete potřebovat, hasiči jsou připraveni být vám
nápomocni při hledání technických i organizačních řešení,“ sdělil primátorce
Jihlavy Jiří Němec.
„Jsme rádi, že nám hasiči podali pomocnou ruku. Jak jsme už říkali, známe většinu rizik, která při výstavbě nové haly hrozí, a právě takový vstřícný přístup nám
pomůže rizika snižovat. Pokračování
provozu „malého zimáčku“ při výstavbě
haly je ideálním řešením, stále však stojíme pevně na zemi. Vedení města i nadále počítá s náhradním řešením v podobně
mobilní ledové plochy,“ sdělila primátorka města Karolína Koubová.
-tz-

pronajmout
 nebytové prostory č. 648/5 a 648/6 v přízemí domu
Znojemská 7 v Jihlavě, 76,40 m2 a 34,10 m2, býv. prodejna sportovních potřeb a býv. prodejna s kosmetickými produkty, minimální nájemné 145.639 Kč za rok
 nebytový prostor v přízemí domu Husova 29 v Jihlavě, 44 m2 + skladová kóje ve dvoře 3,12 m2, býv.
prodejna tapet, energetická náročnost budovy dle
PENB: E, 185 kWh/(m2.rok), minimální nájemné
51.349 Kč za rok
 nebytový prostor č. 1349/11 v přízemí domu Komenského 18 v Jihlavě, 32,10 m2, býv. vinotéka,
energetická náročnost budovy dle PENB: F, 208
kWh/(m2.rok), minimální nájemné 62.081 Kč za rok
 nebytový prostor v přízemí domu Masarykovo nám.
23 v Jihlavě, 84 m2, býv. prodejna s dětským zbožím,
energetická náročnost budovy dle PENB: D, 156 kWh/
(m2.rok), minimální nájemné po slevě 105.000 Kč za rok
 nebytový prostor v přízemí domu Masarykovo
nám. 9 v Jihlavě, 39 m2, býv. kadeřnictví, energetická
náročnost budovy dle PENB: D, 62 kWh/(m2.rok),
minimální nájemné 44.577 Kč za rok

Bližší informace včetně podmínek výběrového
řízení jsou k dispozici na www.jihlava.cz, na tel.
565 592 630 či 565 592 631, příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká
8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či
doplnit tento záměr, příp. od něj 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.

mestrů studenti vyšších ročníků provedou stavebně historický průzkum
přibližně 30 domů v jihlavské Městské památkové rezervaci. Výsledkem
budou návrhové studie využití.
„Nechceme revitalizovat jenom samotné náměstí, ale chceme se pustit do
opravy celé Městské památkové rezervace, což se v minulosti moc nedařilo.
Tento projekt nám dává možnost mít
profesionálně zpracované podklady k
tomu, abychom mohli jihlavské historické domy zrekonstruovat pečlivě, s
ohledem na to, co je hodnotné a je to
potřeba zanechat, a co je možné zmodernizovat,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová.
Do tříletého projektu se zapojila i
nezisková organizace Archaia Brno,
která provádí historické průzkumy a
záchranné archeologické výzkumy.
Statutární město Jihlava v projektu
zastupuje aplikačního garanta a přispívá 20procentní částkou, tedy 350
tisíci ročně. Celková cena je podpořena také z dotačního programu na
podporu společensko-humanitárního výzkumu, který vyhlásila Technologická agentura ČR.
„Je důležité zmínit, že poznatky, které díky projektu získáme, budeme moci
dál využít. Můžeme podobnou metodiku aplikovat i na zbylé domy a pomůže nám to k vytvoření koncepce pro celou Městskou památkovou rezervaci,“
doplnil uvolněný zastupitel Martin
Laštovička, který o Městskou památkovou rezervaci pečuje.
Výstupní dokumenty studentů architektury bude jihlavský magistrát
každoročně zveřejňovat na webových stránkách města www.jihlava.
cz, na radnici budou probíhat také
workshopy a veřejné výstavy.
-tz-

