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Aktuality

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události měsíce června

Stavba špitálu s kaplí

Jihlavští pro bezpečnost
boří hrady

V jihlavském archivu uložena významná listina Albrechta Habsburského z června roku 1434, psaná latinsky na pergamenu s pečetí vydavatele.
Datace listiny je z 16. června 1434
ve Vídni. Albrecht, vévoda rakouský
a markrabě moravský, dovoluje Jihlavským, aby postavili špitál s kaplí ve
Špitálské ulici (ulice Komenského) a
nadali jej statky na vydržování kněží,
chudých a nemocných.

V jihlavském archivu jsou uloženy
dvě listiny Jana Jindřicha Lucemburského z června roku 1351, psané
latinsky na pergamenu a ověšené pečetí vydavatele.
První je datována 12. června 1351.
V listině Jan, markrabí moravský,
dovoluje rychtáři, přísežným a obci
města Jihlavy, aby pro bezpečnost
země a svou bořili hrady, tvrze a pevnosti, kde sídlí nebo nacházejí útočiště lupiči a škůdci.
Druhá listina je datována 20.
června 1325 v Praze.
V druhé listině Jan, markrabí
moravský, uděluje rychtáři, přísežným a obci jihlavské právo kupovat
statky od pánů a vladyků, držet je
městským právem a nezcizovat je
osobám jiného práva.

Zvláštní statut města Jihlavy

Od 21. června 1865 byla Jihlava
jako královské horní město i se svými předměstími, samostatným politickým i správním okresem. Politický
okres byl podřízen zemskému výboru a zemskému úřadu. Obecní výbor
(Gemeindeausschuss) byl složen
KAPLE V červnu roku 1646 dal Plukovník Oesterling zbořit při opevňovacích z třiceti členů a patnácti náhradníků.
pracích za kostelem sv. Jakuba i českou kapli sv. Václava. Pozůstatky základů zbo- Obecní rada jako orgán správy města
řené kaple lze spatřit z hradebního parkánu pod kostelem.
se skládal ze starosty a pěti radních.
Sestavil Martin Laštovička z Historického kalendáře města Jihlavy od Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská správa Jihlava) –
Okresní archiv v Jihlavě, František Hoffman a Karel Křesadlo (1971).

Prodej bytů a pronájem
nebytových prostorů

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

pronajmout nebytové prostory
 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
 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 webových stránkách
statutárního města Jihlavy
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 dne 28. 8. 2019 s uzávěrkou žádostí 26. 8. 2019
pronajmout nebytové prostory
 זv přízemí domu Divadelní 4
v Jihlavě, 98,60 m2, býv. prodejna
První telefonní, energetická náročnost budovy dle PENB: G, 254
kWh/(m2.rok), minimální nájemné
112.601 Kč za rok
 זv přízemí domu Matky Boží 22
v Jihlavě, 105 m2, býv. prodejna ETA,

energetická náročnost budovy dle
PENB: F, 192 kWh/(m2.rok), minimální nájemné 221.340 Kč za rok
 זv přízemí domu Palackého 43
v Jihlavě, 36 m2, býv. prodejna značkových moravských a francouzských
vín, minimální nájemné 41.400 Kč
za rok
 זv přízemí domu Demlova 36
v Jihlavě, dvě garážová stání ve dvojgaráži, energetická náročnost budovy dle PENB: D, 110 kWh/(m2.rok),
minimální nájemné za jedno parkovací stání (19 m2) 6.707 Kč za rok
(+ DPH)

prodat bytové jednotky
 č. 30/2 v mezipatře 1. NP - 2. NP
domu Joštova 11 v Jihlavě, 1+1,
32,70 m2, minimální kupní cena
činí 951.800 Kč
 č. 1963/2 v přízemí domu Mahlerova 7 v Jihlavě, 1+1, 71,50
m2, energetická náročnost dle
PENB: E, 226 kWh/(m2.rok),
minimální kupní cena činí
1.484.100 Kč
Nabídka bude rozšířena.
Bližší informace včetně podmínek
výběrového řízení n
a www.jihlava.cz, na tel.
565 592 630 – prodej bytů či
565 592 631 – pronájem
nebytových prostorů,
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.

Sucho, prach a kůrovec,
SOS pro Jihlavu
Když 15 letá Gréta Thunbergová
promluvila na konferenci v polských
Katovicích o změně klimatu a vyzvala světové lídry k odpovědnosti
za stav naší planety, probudila nejen
v Katovicích, ale následně i v dalších
122 zemích pocit zodpovědnosti
k tomu, za jakou cenu je vykoupen
blabohyt, ve kterém evropské a nejen evropské země žijí. Zároveň ukázala na sobě samé, že jeden člověk,
malá školačka, dokáže rozhýbat vědomí, ale i činy celého světa.
Pokud si mohu dovolit využít slova Gréty Thunbergové, která mimo
jiného upozornila, že se neustále
oháníme slovy lásky ke svým dětem,
ale zároveň jsme ochotni udělat vše
proto, abychom přeplňovali nákupní
košíky v supermarketech, abychom
plnili pitnou vodou své bazény u
rodinných domů. Abychom my politici povolovali desítky logistických
zón, aby naše rozhodnutí upřednostňovala auta před pěšími a zelenými
zónami, povolovali rozvoje společností, které svým prachem a exhalacemi zamořují celé město. Pak jsme
daleko od vědomí, že to, co děláme,
opravdu děláme pro naše děti.
Za poslední dva roky kůrovcová
kalamita v Jihlavě likviduje desítky
hektarů lesa, který doposud clonil a
filtroval prach z dopravy i z průmys-

lové zóny tak, aby se v našem městě dalo dobře dýchat. Zároveň to
byla právě tato zeleň, která pozitivně
měnila mikroklima a nedocházelo
k nadměrnému výparu vody z povrchu. Všichni víme, že je zde reálná
hrozba nedostatku vody, a to nejen
povrchové, ale i podzemní.
Výzva, která tu nyní stojí před
námi, není jen výzvou politickou,
ale i osobní. Na té politické již pouhé sliby neobstojí. Slibováno bylo
mnoho let. Nyní je třeba jednat. Za
vedení mohu uvést, že již za necelé
tři měsíce byly pozastaveny rozvojové projekty společnosti Kronospan
na pozemcích města. Shodně s tím
se připravily nové podmínky pro developerské a investiční skupiny, které
předpokládají mnohem významnější
plochy zeleně jako povinné součásti
projektů pro bydlení i výroby. Připravují se zastínění dětských hřišť a
obnova vodních prvků v parcích. Ale
to vše nestačí. Je potřeba i Váš hlas i
vaše aktivity v dané věci. Je potřeba
si uvědomit a přijmout i osobní odpovědnost za zdraví vašich dětí. A
zároveň přijmout i to, že i vaše děti
mohou být tou Grétou Thunbergovou a mohou pomoci společenskému uvědomění si závažnosti situace.
Ing. Vít Zeman,
náměstek primátorky

