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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:

Příslušné záměry jsou zveřejněny na www.jihlava.cz. Bližší informace je možné také získat na tel. 567 167 278, tel. 567 167 279 
nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

Prodej domu Havlíčkova 36

Prodej domů U Mincovny 6, 8.

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej 
volných bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privatizovaných 
domech“ volnou bytovou jednotku:
- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 v Jihlavě, 3+1, 
71,10 m2, minimální kupní cena po slevě činí
 800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby dne 25. 7. 
2012 s uzávěrkou žádostí dne 23. 7. 2012 

(v 17.00 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod 
nemovitostí ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy“ nemovitosti v k.ú. Jihlava:
- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6,  
č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 s pozemky 
p.č. 119, p.č. 120 – zast. pl. a nádvoří, min. KC po 
slevě 11.000.000,- Kč
- objekt k bydlení č.p. 1419 v Jihlavě, ul. Havlíčkova 
or.č. 36 (s 5 volnými byty) s pozemkem p.č. 2901 – 
zast. pl. a nádvoří, min. KC po slevě 2.400.000,- 
Kč
- část pozemku p.č. 5468/417 dle v KN dosud 
nezapsaného GPL č. 5976-151/2012 pro k.ú. 
Jihlava označenou p.č. 5468/673 o výměře 79 m2 a 
část pozemku p.č. 5468/418 dle uvedeného GPL 
označenou p.č. 5468/671 o výměře 2.712 m2, min. 
KC celkem 5.264.000,- Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej 
volných bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privatizovaných 
domech“ volné bytové jednotky v domech v 
Jihlavě:
- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15, 4+1, 87,52 m2, 
min. KC 600.000,- Kč
- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40, 1+1, 38,50 
m2, min. KC 500.000,- Kč
- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12, 3+1, 74,70 
m2, min KC 900.000,- Kč
- č. 255/4 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce A), 
1+1, 32,20 m2, min. KC po slevě 436.000,- Kč
- č. 255/6 ve 2. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
A), 2+1, 60,90 m2, min. KC po slevě 616.000,- Kč
- č. 255/11 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,50 m2, min. KC po slevě 364.000,- Kč
- č. 255/19 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 

B), 1+1, 32,70 m2, min. KC po slevě 352.000,- Kč
- č. 209/1 v 1. NP domu Úvoz 21, 1+1, 37,20 m2, 
min. KC 580.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP domu Úvoz 21, 2+1, 62,40 m2, 
min. KC 780.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP domu Úvoz 21, 1+1, 34 m2, min. 
KC 640.000,- Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej 
nebytových prostor ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v domech, v nichž došlo k prodeji 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění“ volné nebytové jednotky v domech:
- č. 1093/5 v 1. NP domu Kosmákova 1 v Jihlavě, 
který je nemovitou kulturní památkou, jde o 
nebytový prostor (prodejnu) o celkové podlahové 
ploše 15,00 m2, býv. prodejna spodního prádla, 
min. KC činí 55.000,- Kč
- č. 4789/18 v 1. PP domu Seifertova 18 v Jihlavě, 
jde o býv. sklad o výměře 9,50 m2, min. KC činí 
15.000,- Kč

 pronajmout v souladu se „Zásadami pro 
pronájmy nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ nebytové 
prostory:
- v přízemí domu Znojemská 4 v Jihlavě o 
výměře 80 m2, nekuřácká kavárna, minimální 
nájemné činí 51.440,- Kč za rok + pronájem 
movitých věcí - vybavení prostor za 15.012,- Kč 
za rok + DPH
- ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě 
o výměře 91,50 m2, býv. kanceláře, minimální 
nájemné po slevě 81.618,- Kč za rok
- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě 
o výměře 157,80 m2, býv. notářská kancelář, 
minimální nájemné po slevě 140.758,- Kč za rok
- v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 
se vstupem z ulice se společným sociálním 
zařízením na chodbě domu, 52 m2, býv. značková 
prodejna s pánskou konfekcí, min. nájemné po 
slevě 88.312,- Kč za rok
- v 1. NP domu Husova 40 v Jihlavě, 55 m2, býv. 
prodejna s koženou galanterií a oděvy a textilními 
doplňky, min. nájemné po slevě 55.143,- Kč za 
rok
- v 1. NP domu Mrštíkova 15 v Jihlavě, 31,80 
m2, býv. galerie s občerstvením, min. nájemné 
21.783,- Kč za rok

- v 1. NP domu Matky Boží 25 v Jihlavě, 46 m2, 
býv. trafi ka, min. nájemné 94.622,- Kč/rok
- v 1. NP domu Matky Boží 23 v Jihlavě, 69 
m2, býv. prodejna textilu a bazar, min. nájemné 
47.265,- Kč za rok
- ve 2. NP domu Matky Boží 20 v Jihlavě (se 
vstupem z dvorního traktu), 37 m2, býv. realitní 
kancelář, min. nájemné 38.055,- Kč za rok

„Podlahové topení“ - napadlo 
asi každého, kdo měl možnost 
vidět systém vyhřívání trávní-
ku na fotbalovém stadionu v Ji-
ráskově ulici v Jihlavě předtím, 
než jej zakryl substrát pro bu-
doucí porost. Fotbalová plocha 
skrývá ještě drenáže a zavlažo-
vání, buduje se nová kotelna. 

„Na začátku podzimní sezony 
bude trávník určitě připraven. Po-
užitelný by měl být už v polovině 
prázdnin,“ ujišťuje dodavatel.

Postup FC Vysočina Jihlava 
do nejvyšší fotbalové soutěže 
přinesl nutnost vybudovat vy-
hřívaný trávník, který je pod-
mínkou pro prvoligová utká-
ní. Jihlavský bude patřit mezi 
nejkvalitnější v republice – ja-
ko substrát je použita směs 80 
procent písku, 17 procent hu-
musu a zbytek jsou umělá vlák-
na, což zabraňuje vytrhávání 
drnů z trávníku. -lm-

Vyhřívaná tráva FC Vysočina

PŘÍPRA VY na položení vyhřívaného trávníku pokračují plným tempem, aby se ne-
zpozdilo zahájení nejvyšší fotbalové soutěže. Foto: archiv MMJ


