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Pro pohodlnější a především rych-
lejší ošetření v ambulancích nemoc-
nic v Kraji Vysočina je možné využít 
elektronický objednávkový systém. 
V klidu svého domova si vyberete 
nemocnici, lékaře, termín i čas vyšet-
ření, jenž vám bude vyhovovat. Ob-
jednání je i nadále možné při osobní 
návštěvě. 

Tzv. elektronický rezervační sys-
tém slouží k samostatnému objed-
návání pacientů pomocí internetu 
na příslušná pracoviště nemocnic v 
Kraji Vysočina. Objednat se do vy-
braných ordinací je možné přes in-
ternetovou adresu www.eambulance.

V polovině listopadu začala akce 
„Zimní stadion Jihlava – rekonstruk-
ce – vedlejší hala zimního stadionu 
pro účely Veřejného sportoviště pro 
lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava“. 

Prvním krokem bylo uzavření uli-
ce Tyršova a úprava parkování ve 
zbývající části ul. Tyršova od ul. Jana 
Masaryka pro rezidenci „C“ včetně 
vyhrazeného parkoviště ZTP - ulice 
Tyršova je z ulice Tolstého neprů-
jezdná, rezidenti mohou najíždět a 
parkovat z ulice Jana Masaryka. Ná-
sledovat bude vybudování protihlu-
kové stěny v ul. Tyršova. Dále v bo-
dech:

- oplocení stavby, zařízení staveniš-
tě,

- kácení šesti stromů v ul. Tyršova,

- odstranění venkovní ledové plo-
chy užívané jako parkoviště,

- výstavba objektu, v jehož pod-
zemní části bude vytvořeno parko-
viště. V nadzemním podlaží bude 
umístěna ledová plocha.

Součástí stavby je rekonstrukce stá-
vajícího objektu fi tness při ul. Tols-
tého.

Cena díla dle smlouvy o dílo činí 
178.834.120,- Kč bez DPH, měs-
to na akci čerpá dotaci z ROP Jiho-
východ 92,5 procenta způsobilých 
výdajů. Stavba má platné stavební 
povolení. Dokončení stavby - do 18 
měsíců od zahájení. Slavností zaháje-
ní stavby proběhne 3. prosince 2011 
v 17.30 na ledové ploše HZS před 
začátkem zápasu.  -lm- 

Objednání do nemocnice z domu
 jednoduché ovládání přes internet, ale i přes telefon, popř. možnost osobní 

návštěvy kontaktního centra
 možnost objednávat se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
 výběr ideální hodiny pro ošetření, zkrácení doby čekání
 výběr nemocnice i konkrétního lékaře (vybraných ambulancí)
 zrychlení komunikace a zvýšení pohodlí při pravidelných vyšetřeních
 automatické připomenutí termínu ošetření 24 hodin předem (SMS zprávou)
 úplný přehled nad dostupnými ordinačními hodinami a volnými termíny

Výhody elektronického objednávání:

cz. Pacient může dále využít služby 
operátorky na telefonu, která podle 
jeho instrukcí provede objednávku. 

Službu tak mohou pohodlně využít 
i spoluobčané bez přístupu na inter-
net. V případě zájmu je možné pro-

vést objednání i osobně při návštěvě 
kontaktního centra. 

Do ordinace se může objednat kaž-
dý. S registrací vždy ochotně pomů-
že operátorka při osobní návštěvě 
kontaktního centra. Podmínkou pro 
využití elektronického formuláře ne-
bo pomoci operátorky je registrace 
pacienta do systému a přidělené kó-
du PIN, jenž bude spolu s rodným 
číslem tvořit unikátní přihlašovací 
údaj. 

Důležité upozornění: mimořádná a 
akutní ošetření mají vždy přednost!

Více informací www.eambulance.
cz a www.zdravi-vysociny.cz  -tz-

Rekonstrukce stadionu začíná

Prodej městských bytů pokračuje
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 2. 11. 2011

(Pokračování ze str. 17)
Usnesení č. 539/11 – ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1632 v Jihlavě, ul. Husova or.č. 
22, na pozemku p.č. 3348 – zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jih-
lava, dle zákona č. 72/1994 Sb., o 
vlastnictví bytů, v platném znění a 
dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutární-
ho města Jihlavy ze dne 18.12.2007 
ve znění úprav ze dne 23.09.2008, 
16.12.2009 a 22.06.2011 včetně 
příslušného spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu, 
příslušenství dle prohlášení vlast-
níka a  pozemku p.č. 3348 opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření 
kupní smlouvy za cenu dle článku 
III. odstavec 2 uvedených pravidel 
s podmínkou ošetření trpění práva 
vstupu do prostor II. podzemního 
podlaží pod domem. 

Usnesení č. 540/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1361 v Jihlavě, ul. Komenského 
or.č. 30, na pozemku p.č. 2813/3 – 
zastavěná plocha a nádvoří dle v ka-
tastru nemovitostí dosud nezapsa-
ného GPL č. 5822-18/2011 pro k.ú. 
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 
a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutární-
ho města Jihlavy ze dne 18.12.2007 
ve znění úprav ze dne 23.09.2008, 
16.12.2009 a 22.06.2011 včetně 
příslušného spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu, 
příslušenství dle prohlášení vlast-
níka a  pozemku p.č. 2813/3 opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření 
kupní smlouvy za cenu dle článku 
III. odstavec 2 uvedených pravidel 
a včetně pozemku p.č. 2813/5 za 
podmínky ošetření trpění umístění 
tělesa veřejného osvětlení na domě 
a trpění práva průchodu domem za 
účelem přístupu k objektu ve dvor-
ním traktu domu na pozemku dle 
uvedeného GPL p.č. 2813/4. 

Usnesení č. 541/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
prodej bytových jednotek v do-

mech, kde došlo v minulosti k pro-
deji bytových jednotek dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění, a to:
- bytové jednotky č. 120/1 v domě 

v Jihlavě č.p. 120, ul. Křížová or.č. 6 
na pozemku  p.č. 184 v k.ú. Jihlava
- bytové jednotky č. 1349/7 v do-

mě v Jihlavě č.p. 1349, ul. Komen-
ského or.č. 18 na pozemku  p.č. 
2799 v k.ú. Jihlava
za podmínek dle Pravidel pro pro-

dej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihla-
vy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, 16.12.2009 a 
22.06.2011 včetně příslušných spo-
luvlastnických podílů na společ-
ných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a přísluš-
ných pozemcích a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušných do-
mů, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 2.

Usnesení č. 542/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
prodej bytových jednotek v do-

mech, kde došlo v minulosti k pro-
deji bytových jednotek dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění, a to:
- bytové jednotky č. 388/8 v domě 

v Jihlavě, Horním Kosově č.p. 387, 
388, 389, ul. Jarní or.č. 1, 3, 5 na po-
zemcích p.č. 670/1, 670/2, 670/3 v 
k.ú. Horní Kosov
- bytové jednotky č. 384/2 v domě 

v Jihlavě, Horním Kosově č.p. 381, 
382, 383, 384, ul. Jarní or.č. 24, 26, 
28, 30 na pozemcích p.č. 1144/1, 
1144/5, 1144/6, 1144/4 v k.ú. 
Horní Kosov
za podmínek dle Pravidel pro pro-

dej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihla-
vy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, 16.12.2009 a 
22.06.2011 včetně příslušných spo-

luvlastnických podílů na společ-
ných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a přísluš-
ných pozemcích a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušných do-
mů, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 1.

Usnesení č. 546/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v priva-
tizovaných domech prodej bytové 
jednotky č. 3991/5 v domě 
č.p. 3988, 3989, 3990, 3991, 3992 v 

Jihlavě, ul. Březinova or.č. 103, 104, 
105, 106, 107 na pozemcích p.č. 
5468/329, 5468/330, 5468/331, 
5468/332, 5468/333, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, včet-
ně součástí a příslušenství dle pro-
hlášení vlastníka a včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu v 
rozsahu 160/21959 na společných 
částech domu, příslušenství, uvede-
ných pozemcích 
a kanalizačních a vodovodních 

přípojkách ve smyslu zákona č. 

274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, a 

včetně zůstatku fi nančních pro-
středků spojených se správou a 
údržbou uvedeného domu, spo-
lečnosti INVEST EURODIESEL 
s.r.o., 
IČ 276 74 886, se sídlem Jihlava, 

Pávovská 3172/80, za kupní cenu 
celkem 
615.000 Kč, s povinností pro ku-

pujícího uhradit náklady spojené 
s převodem nemovitosti dle pod-
mínek výběrového řízení ze dne 
05.10.2011.
 

Usnesení č. 561/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e  n a  v ě d o m í 
Protokol o výsledku veřejnopráv-

ní kontroly na místě u Střediska 
křesťanské pomoci Jihlava – Azy-
lového domu pro muže se sídlem 
Čapkovského 669/9, PSČ 586 01 
Jihlava, IČ 462 598 30 dle přílo-
hy č.j.:MMJ/T/1550/2011, JID: 
113860/2011/MMJ.

 Ing. Jaroslav Vymazal,        
 primátor města              
 František Zelníček,
 náměstek primátora


