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prodat volnou bytovou jednotku č. 394/7 ve  
4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 87,52 m2, min. 
kupní cena 600.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby dne 2. 10. 
2013 s uzávěrkou žádostí dne 

30. 9. 2013 (v 17.00 hod.)

prodat nemovitosti: 
– objekt občanské vybavenosti č.p. 2938 v Jihlavě 
– Heleníně (budova býv. základní školy v Hele-
níně), ul. Hálkova or.č. 39 na pozemku p.č. 
305/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Helenín 
a pozemky p.č. 305/2, p.č. 306 – trvalý travní po-
rost v k.ú. Helenín, minimální kupní cena činí 3,5 
mil. Kč

– budovu bez č.p./č.ev. – občan. vybav. (budo-
va býv. urologie v areálu staré nemocnice 
v Jihlavě) na pozemku p.č. 3010 – zastavěná 
plocha a nádvoří s pozemky p.č. 3010, p.č. 
3011/2 – ostatní plocha, jiná plocha, dále s po-
zemkem p.č. 3011/3 – ostatní plocha, zeleň, dle 
v katastru nemovitostí dosud nezapsaného geo-
metrického plánu (GPL) č. 5687-18/2011 pro 
k.ú. Jihlava, a s pozemky p.č. 3007/19 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, a p.č. 3007/1 – 
ostatní plocha, manipulační plocha, dle v katas-
tru nemovitostí dosud nezapsaného GPL č. 
6104-131/2012 pro k.ú. Jihlava, minimální 
kupní cena činí 12,5 mil. Kč

– objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešova 
or.č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihlava, mini-
mální kupní cena činí 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 pozemku p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemky p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří, minimální 
kupní cena činí 11 mil. Kč

prodat volné jednotky: 
– bytovou jednotku č. 1361/2 ve 2. NP domu 

Komenského 30 v Jihlavě, 2+1, 63,30 m2, min. 
KC 730.000,- Kč

– bytové jednotky v domě Matky Boží 28 
v Jihlavě:

č. 1246/2 ve 2. NP, 1+kk, 30,40 m2, min. KC 
220.000,- Kč

č. 1246/3 ve 2. NP, 2+1, 72,60 m2, min. KC 
750.000,- Kč

č. 1246/7 ve 3. NP, 1+kk, 42,20 m2, min. KC 
380.000,- Kč

č. 1246/8 ve 3. NP, 1+1, 67,40 m2, min. KC 
670.000,- Kč

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

– bytovou jednotku č. 50/4 ve 2. NP domu 
Brněnská 11 v Jihlavě, 1+1, 45,50 m2, min. KC 
480.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 619/2 ve 2. NP domu 
Lazebnická 19 v Jihlavě, 1+1, 33,80 m2, min. KC 
430.000,- Kč 

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

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

po slevě 600.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m2, min. KC po sle-

vě 500.000,- 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
– bytové jednotky v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – 

Heleníně:
č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m2, min. KC 

580.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m2, min. KC 

540.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m2, min. KC 

790.000,- Kč
č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 

320.000,- Kč
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 

440.000,- Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, min. KC 

390.000,- Kč
č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, min. KC 

360.000,- Kč
- bytovou jednotku č. 3654/12 v 5. NP domu 

Březinova 26 v Jihlavě, 3+1, 73,90 m2, min. KC 
po slevě 860.000,- Kč

– bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 
v Jihlavě – Horním Kosově

č. 393/2, 1. NP, 1+1, 35,83 m2, min. KC 
360.000,- Kč

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, min. KC 
930.000,- Kč

č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, min. KC 
780.000,- Kč

č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m2, min. KC 
620.000,- Kč

– nebytovou jednotku č. 4789/2 (sklad) v 1. PP 
domu Seifertova 18 v Jihlavě, 13,70 m2, minimální 
kupní cena po slevě 30.000,- Kč

– nebytovou jednotku č. 1125/5 (prodejna) v 1. 
NP domu Mrštíkova 15 v Jihlavě, 31,80 m2, min. 
KC 150.000,- Kč

– nebytovou jednotku č. 619/3 (sklad) ve 2. NP 
domu Lazebnická 19 v Jihlavě, 10,60 m2, min. 
KC 24.000,- Kč

– nebytovou jednotku č. 163/1 (býv. klubovna) 
v 1. PP domu Srázná 34 v Jihlavě, 31,00 m2, min. 
KC 170.500,- Kč

– nebytovou jednotku č. 184/5 (sklad) v 1. NP 
domu Třebízského 10 v Jihlavě, 45,90 m2, min. 
KC 322.000,- Kč

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, 567 167 281 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.

Služby města Jihlavy (SMJ) roz-
místily v únoru tohoto roku držáky 
na pytlíky pro psí exkrementy. Jedna-
lo se o pilotní projekt, který probíhal 
ve spolupráci s odborem životního 
prostředí v Jihlavě. Držáky s pytlíky 
se umístily například na ulice Rantí-
řovská, S. K. Neumanna, Minoritské 
náměstí a také do parku nad jihlav-
ským tunelem. Společenství vlastní-
ků z domu Zimní 13 a 15 požádalo 

SMJ o možnost odkoupení těchto 
držáků s tím, že se budou o místo, 
kde bydlí, starat sami. „Chtěli bychom 
za tuto občanskou iniciativu poděko-
vat, protože je vidět, že některým lidem 
není lhostejné, jak vypadá životní pro-
středí kolem nás. Řada z nich je dokon-
ce ochotna na to přispět i ze svých sou-
kromých fi nančních prostředků,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

 -lm- 

Koupili si držáky na pytlíky
O tablet, mobilní telefon či foto-

aparát mohou do konce září soutě-
žit  účastníci klání „Sbírej a vyhraj!“ 
Do projektu je zapojen sběrný dvůr 
Rantířovská 5 a Havlíčkova 64. 

Loni každý občan Vysočiny spo-
lečnosti ASEKOL průměrně ode-
vzdal 2,01 kg vysloužilých elektro-
zařízení, což mimo jiné představuje 
například téměř 40 tisíc starých te-
levizorů a počítačových monitorů. 

Kraji Vysočina tak v pomyslném ce-
lostátním žebříčku sběru elektra pa-
tří druhé místo. 

Podrobná pravidla jsou k dispozici 
na stránce www.asekol.cz/cs/leve-
menu/regionalni-kampane/sav-vy-
socina.html.  -lm- 

Sběr elektra bude končit

Občan kraje × 2,01 kg elektro 
zařízení = 40 tisíc starých televizorů


