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

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, příp. na tel. 567 167 278, 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.

Benešova 32

U Mincovny 6, 8

 prodat volné bytové jednotky:
- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 v Jihlavě, 3+1, 

71,10 m2, min. kupní cena 800.000,- Kč
- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 

87,52 m2, min. kupní cena 600.000,- Kč
- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40 v Jihlavě, 

1+1, 38,50 m2, min. kupní cena 500.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 14. 11. 2012 s uzávěrkou žádostí 

dne 12. 11. 2012 (v 1700 hod.)
 prodat nemovitosti:

- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešo-
va or.č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná plo-
cha a nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihlava, 
minimální kupní cena činí 5 mil. Kč

- budovu býv. základní školy č.p. 2 v Červeném 
Kříži na pozemku p.č. 63 – zastavěná plocha a ná-
dvoří a pozemky p.č. 63, p.č. 64/1 – zahrada dle v 
katastru nemovitostí dosud nezapsaného geome-
trického plánu č. 371-11/2012 ze dne 26. 1. 2012 
pro k.ú. Antonínův Důl, minimální kupní cena činí 
2,2 mil. Kč

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 
na pozemku p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří,  
č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na pozem-
ku p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemky 
p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 120 – za-
stavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena či-
ní 11 mil. Kč

 prodat volné bytové jednotky:
- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12 v Jihlavě, 

3+1, 74,70 m2, min. kupní cena (KC) 850.000,- Kč
- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32 v Jihla-

vě, 1+kk, 22,50 m2, min. KC 390.000,- Kč
- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu Ko-

menského 18 v Jihlavě, 2+1, 79,30 m2, min. KC 
1.150.000,- Kč

- č. 1093/1 v 1. NP domu Kosmákova 1 v Jihla-
vě, 2+1, 52,30 m2, min. KC 680.000,- Kč

- č. 1433/21 ve 3. NP domu Chlumova 11 v Jih-
lavě, 1+1, 34,30 m2, min. KC 495.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m2, min. KC po slevě 

490.000,- Kč

č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m2, minimální KC 
po slevě 690.000,- Kč

č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m2, min. KC po sle-
vě 550.000,- Kč

- bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 
11 v Jihlavě:

č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, min. KC 
450.000,- Kč

č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, min. KC 
410.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 v Jihla-
vě:

č. 255/11 v 1. NP (sekce B), 1+1, 32,50 m2, min. 
KC po slevě 300.000,- Kč

č. 255/19 ve 3. NP (sekce B), 1+1, 32,70 m2, min. 
KC po slevě 300.000,- Kč

- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120 v 
Jihlavě, 2+1, 53,20 m2, min. KC 800.000,- Kč

- č. 3654/12 v 5. NP domu Březinova 26 v Jihla-
vě, 3+1, 73,90 m2, min. KC 960.000,- Kč

 prodat nebytové jednotky:
- č. 984/8 (garáž) v 1. NP domu Fibichova 81 v 

Jihlavě, 58,60 m2, nebytová jednotka je pronajatá, 
minimální kupní cena 440.000,- Kč

- č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu Seifertova 18 
v Jihlavě, 13,70 m2, minimální kupní cena 37.000,- 
Kč

 pronajmout nebytové prostory:
- ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě, 

býv. kanceláře, 91,50 m2, min. nájemné po slevě 
81.618,- Kč za rok

- v přízemí domu Mrštíkova 15 v Jihlavě, býv. 
galerie s občerstvením, 31,80 m2, min. nájemné 
21.783,- Kč za rok

- v přízemí domu Matky Boží 25 v Jihlavě, býv. 
trafi ka, 46,00 m2, min. nájemné po slevě 75.000,- 
Kč za rok

- ve 2. NP domu Matky Boží 20 v Jihlavě (vstup 
ze dvora domu), býv. realitní kancelář, 52,75 m2, 
min. nájemné 54.253,- Kč za rok

- v přízemí domu Palackého 12 v Jihlavě, býv. 
kancelář bez sociálního zařízení, 18,00 m2, min. ná-
jemné 37.026,- Kč za rok

- v přízemí domu Komenského 36 v Jihlavě, býv. 
prodejna zahrádkářských potřeb, 55,00 m2, min. 
nájemné 103.785,- Kč za rok

Do poloviny listopadu mají návštěvníci Domu Gustava 
Mahlera možnost zhlédnout obrazy Alice Waisserové. 

Autorku vždy přitahovala malba. Pro její obrazy je typická 
sytost barev a hluboká dynamika barevných ploch.  Usiluje 
především o čistou barvu a jednoduchou zkratku, o dokona-
lou harmonii mezi emocionálním výrazem a kompozičními 
zákonitostmi obrazu. Výrazová síla má vycházet z barevné 
plochy, která na diváka bezprostředně působí. „K vidění jsou 
obrazy, které znázorňují vnitřní vesmír, ale také například mal-
by z cest,“ naznačila Alice Waisserová. 

Oblíbeným tématem autorky je zobrazování kosmologic-
kých námětů a meditativních vizí, v současné době však pro-
jevuje také zájem o konkrétní místo, krajinu a snovou vizi. 
Náměty čerpá ze svých cest po jižních zemích. Ovlivňuje ji 
horké slunce, žár rozpálené krajiny, divoká vegetace i neko-
nečná mořská hlubina. 

Vše transformuje do abstrahované barevné skvrny, doplně-
né v některých případech konkrétním prvkem, jako jsou ry-
by, medúzy či ještěrky. Ke své práci využívá také metody bdě-
lého snění (Tanec, Vzestup, Levitace).

Alice Waisserová pochází z Jihlavy, kde také žije a pracuje. 
Vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně a v současné 
době vyučuje na Střední umělecké škole grafi cké v Jihlavě. Je 
členkou Unie výtvarných umělců a International Association 
of Art., UNESCO. Výstava bude přístupná do 15. 11. 2012.
 -lm,tz-

Eden Alice Waisserové 
v Domě Gustava Mahlera U jihlavské cyklostezky je nově umístěn tzv. 

automatický sčítač. Přístroj zaznamenává ho-
dinové průjezdy sledovaným úsekem, rozezná-
vá čas a směr pohybu, ale také typ dopravního 
prostředku - cyklisty, automobily a chodce. In-
line bruslaře a průchozí s kočárkem zařízení vy-
hodnocuje jako chodce.

„Od získaných dat si slibujeme, že budeme moci 
porovnávat a sledovat tendence vývoje pěší a cyk-
listické dopravy. Porovnání budeme moci provádět 
meziročně a budeme také schopni porovnávat da-
ta s ostatními městy nejen v České republice. Da-
ta nám také umožní lépe reagovat na požadavky 
uživatelů cyklostezek a zajistit tak lepší plánovaní 

rozvoje sítě v Jihlavě,“ uvedl Pavel Šťastný, který 
má ve městě na starosti bezmotorovou dopra-
vu. 

Sčítač je ve zkušebním provozu, první čís-
la ukázala mimo jiné na to, že ve sledovaném 
úseku cyklostezky projíždí poměrně často au-
tomobily. „Budeme ověřovat, zda jde o vozidla 
údržby, nebo zda po cyklostezce nejezdí auta, kte-
rá tam nepatří. To by si vyžádalo náležitá opatře-
ní,“ poukázal na zjištění ze sčítače Pavel Šťastný. 

Nově instalované zařízení je mobilní, a podle 
potřeb radnice se bude přesouvat na další mís-
ta. První údaje ze sčítače přineseme v příštím 
vydání NJR. -rt-

Sčítač rozezná i auto na cyklostezce

Zabrala MHD zdarma? A bere někdo 
Den bez aut vážně? Možná ne, možná 
ano, jednoznačnou odpověď by přines-
lo dlouhodobější sledování. Nicméně 
letos na Den bez aut provoz určitě po-
klesl. Ukazuje to statistika průjezdů z 
křižovatky Znojemská – Hradební ze 
Dne bez aut (červená čára) a z „běžné“ 
středy 19.9. (zelená čára). Pokles na 
hodnotu 0 v úterý o půl osmé je tech-
nická chyba sčítače.  -rt-

Byl o Dni bez aut menší provoz?
úterý 18.9.2012 DBA
středa 19.9.2012


