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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.

 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
- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120 v Jih-

lavě, 2+1, 53,20 m2, min. kupní cena 800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 13. 3. 2013 s uzávěrkou žádostí 

dne 11. 3. 2013 (v 17.00 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 po slevě 4 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 pozem-
ky p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 120 
– zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní ce-
na činí 11 mil. Kč

 prodat volné bytové jednotky
- bytové jednotky v domě Chlumova 11 v Jih-

lavě:
č. 1433/21 ve 3. NP, 1+1, 34,30 m2, 
min. KC po slevě 396.000,- Kč
č. 1433/18 ve 3. NP, 1+kk, 25,20 m2, 
min. KC 240.000,- Kč
č. 1433/13 ve 2. NP, 1+1, 35,40 m2, 
min. KC 340.000,- Kč 
- bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m2, 
min. KC 490.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m2, 
minimální KC 690.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m2, 
min. KC 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 po slevě 360.000,- Kč
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, 
min. KC po slevě 328.000,- Kč
- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32 v Jih-

lavě, 1+kk, 22,50 m2, min. KC po slevě 312.000,- 
Kč

- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu Ko-
menského 18 v Jihlavě, 2+1, 79,30 m2, min. KC 
po slevě 920.000,- Kč

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

- č. 56/1 v 1. NP domu Brněnská 5 v Jihlavě, 
2+1, 62,20 m2, min. KC 830.000,- Kč

- č. 3067/2 v 1. NP domu Sokolovská 8 v Jihla-
vě, 2+1, 49,20 m2, min. KC 480.000,- Kč

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

 prodat volnou nebytovou jednotku
- č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu Seifertova 18 

v Jihlavě, 13,70 m2, minimální kupní cena 37.000,- 
Kč

Městská knihovna působí od 
roku 2003 v účelně zrekonstru-
ovaných prostorách bývalého je-
zuitského gymnázia v Hluboké 1. 
Přestěhování knihovny umožnilo 
dokončit její transformaci do po-
doby moderní informační institu-
ce, která nabízí svým uživatelům 
bohaté knihovní fondy, pestré 
spektrum služeb a vhodné pod-
mínky pro pořádání nejrůznějších 
společenských setkání. 

V roce 2012 se podařilo nabíd-
ku služeb obohatit o další novinky 
– bibliobox, který umožňuje vracet 
knihy bez ohledu na otevírací dobu 
knihovny, nové interiérové vybave-
ní pro pohodlí návštěvníků (křes-

la s lampičkami pro krátké i dlouhé 
čtení, přebalovací pult a oddychový 
koutek s nápojovým automatem) a 
půjčování souboru kompletních děl 
a sebraných spisů českých klasiků v 
digitální podobě. 

Knihovní fond čítal celkem 
194.019 svazků. Bylo zpracováno 
9.879 svazků nových knih, 394 hu-
debních CD, 569 zvukových knih 
a 202 elektronických dokumentů. 
Čtenáři měli k dispozici 361 titu-
lů periodik ve 422 exemplářích. V 
městské knihovně bylo registrová-
no 9.529 čtenářů, kteří si vypůjči-
li 512.296 dokumentů. Počet fy-
zických návštěvníků se vyšplhal 
k číslu 172.229. Dalších 192.421 

V knihovně je na 200.000 svazků
virtuálních návštěvníků využilo pro-
střednictvím webových stránek on-
line služeb knihovny. Meziročně tak 
celkem přibylo 59.208 návštěvníků. 
Zvukovou knihovnu pravidelně na-
vštěvovalo 68 registrovaných čtená-
řů, kteří si vypůjčili 6.892 zvukových 
nosičů. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 419 
besed, výstav, autorských a scénic-
kých čtení, hudebních pořadů a dal-
ších kulturních akcí. Kromě toho 
se v průběhu roku uskutečnilo 472 
vzdělávacích akcí, např. informační 
lekce pro školy, exkurze, přednášky, 
tvůrčí dílny, kurzy znakového jazyka, 
arteterapie, kurzy základů internetu 
pro seniory nebo stále oblíbené a vy-
hledávané kurzy ajurvédy. 

Městská knihovna poskytovala kni-
hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách 
Bedřichov a Březinova. Pobočka 
Horní Kosov, umístěná na Základní 
škole Rošického - na ulici Jarní, byla 
dočasně uzavřena.

Na ulicích Žižkova, Brněnská, 
Brtnická, Jiráskova, Havlíčkova a 
Polenská od listopadu 2012 slouží 
obyvatelům města Jihlavy dalších 
osm nově osvětlených přechodů 
pro chodce. 

Na ulici Žižkova se jedná o dva 
přechody pro chodce u Štefánikova 
náměstí a křižovatky s ul. Wolkerova, 
přechod na ulici Brněnská u křižo-
vatky s ul. Na Kopci, přechod na uli-
ci Brtnická u křižovatky s ul. Lidická 
kolonie, přechod na ulici Jiráskova u 
městských domů, přechod u křižo-
vatky ulic Havlíčkova - Polenská a 
dva přechody na ulici Havlíčkova v 
blízkosti základní školy.  

Cílem bylo řešení nejrizikovějších 
přechodů pro chodce ve zmíněných 
lokalitách se zvýšeným výskytem 
chodců, zejména pak dětí a mládeže, 
které byly vybrány na základě vyjá-
dření Policie ČR. Osvětlení těchto 
přechodů pro chodce je provede-
no odlišně od ostatního veřejného 
osvětlení a výrazným způsobem 

zlepšuje viditelnost pro řidiče i při 
nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách. Tímto způsobem byla v 
daných lokalitách výrazně zlepšena 
bezpečnost chodců na frekventova-
ných komunikacích ve městě.

Výroba a osazení stožárů s osvět-
lením přechodů probíhaly od konce 
srpna do listopadu 2012, zhotovite-
lem stavby byla fi rma AŽD Praha s. 
r. o. Celkové náklady akce (včetně 
nákladů na zpracování projektové 
dokumentace a koordinátora BO-
ZP) činily cca 1 011 tis. Kč.

Nasvětlení 3 z výše zmíněných 8 
přechodů bylo podpořeno dotací z 
Fondu Vysočiny v rámci projektu 
„Bezpečná silnice 2012 - Osvětlení 
přechodů pro chodce ul. Žižkova a 
Brněnská“. Jednalo se o 2 přechody 
pro chodce na ulici Žižkova a pře-
chod na ulici Brněnská, na které by-
la poskytnuta dotace z grantového 
programu Fondu Vysočiny Bezpeč-
ná silnice 2012 ve výši 135,5 tis. Kč.
 -rt,lm-

Další nově osvětlené přechody 
pro chodce v Jihlavě

 výpůjční služby, prodlužování 
výpůjček, rezervace
 referenční služby (informační 
a poradenské služby)
 veřejný Internet
 meziknihovní výpůjční služby
 informační materiály pro čtenáře
 seznam zfilmovaných knih

Z rozpočtu Kraje Vysočina obdrže-
la městská knihovna účelovou dotaci 
1 653 000,- Kč na činnosti spojené 
s výkonem regionálních funkcí. V 
souboru těchto činností je zahrnu-
to poskytování výměnných knižních 
souborů, vzdělávání knihovníků, re-
vize a aktualizace knižních fondů, in-
ternetizace a postupná automatizace 
knihoven a poradenská činnost. V 
regionu Jihlavsko je pravidelně vyu-
žívalo 98 neprofesionálních kniho-
ven.   PhDr.Jarmila Daňková,

  ředitelka Městské 
 knihovny Jihlava 

Poskytované služby MK:


