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

Výběrovým řízením formou 
dražby dne 8. 1. 2014 

s uzávěrkou žádostí dne 
6. 1. 2014 (v 17.00 hod.)

pronajmout nebytové prostory: 

– nebytové prostory ve 3. NP domu Masaryko-
vo nám. 9 v Jihlavě, býv. kanceláře, 91,50 m2, 
min. roční nájemné po slevě 75.000,- Kč
– nebytové prostory v 1. NP domu Masaryko-
vo nám. 23 v Jihlavě, býv. prodejna sportovní-
ho vybavení a potřeb pro snowboarding a ska-
teboarding, 84,00 m2, minimální roční nájemné 
187.320,- Kč
– nebytové prostory v 1. NP domu Komenské-
ho 27 v Jihlavě, býv. boutique a svatební salon, 
84,30 m2, minimální roční nájemné 159.074,- Kč

Výběrovým řízením formou 
dražby dne 19. 3. 2014 
s uzávěrkou žádostí dne 

17. 3. 2014 (v 17.00 hod.)

prodat nemovitosti: 

– pozemek v k.ú. Antonínův Důl p.č. 62/1, po-
zemek dle v katastru nemovitostí (KN) dosud 
nezapsaného geometrického plánu (GPL) č. 371-
11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl p.č. 64/3 a dá-
le navazující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, 
celková výměra pozemků činí 1.090 m2, před-
mětné pozemky jsou mírně svažité, z hlediska 
územního plánu jsou zastavitelné a jsou určeny 
především pro realizaci individuální bytové vý-
stavby, pozemky se nacházejí za budovou býva-
lé základní školy Červený Kříž č.p. 2, minimální 
kupní cena pozemků činí 820.000,- Kč
– pozemek p.č. 288/100 v k.ú. Pávov o výmě-
ře 963 m2, orná půda, pozemek se nachází v čás-
ti Nový Pávov ve vzdálenosti cca 100 m od sil-
nice vedoucí přes obec Pávov ve směru na obec 
Antonínův Důl, pozemek je zastavitelný a lze na 
něm realizovat stavbu rodinného domu při re-
spektování zatížení pozemku věcnými břemeny 
a ochrannými pásmy, které se vztahují k již exis-
tujícím inženýrským sítím situovaným na tomto 
pozemku, minimální kupní cena pozemku činí 
800.000,- Kč
– pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihla-
vy o výměře 5.132 m2, ovocný sad, pozemek se 
nachází na okraji obce Vysoká po pravé straně 
příjezdové komunikace ve směru od Jihlavy, je 
možné jej využít k realizaci individuální bytové 
výstavby při splnění podmínek úřadu územního 
plánování, v současné době je pozemek využíván 
k zemědělskému obhospodařování na základě 
uzavřené nájemní smlouvy, minimální kupní ce-
na pozemku činí 3.900.000,- Kč
– pozemek p.č. 94/27 v k.ú. Zborná o výměře 
1.795 m2, pozemek se nachází v obci Zborná po-
blíž parkoviště pro lyžaře na protilehlé straně sjez-
dovky Šacberk, pozemek je zastavitelný a lze ho 
tedy využít pro výstavbu rodinného domu, mini-
mální kupní cena pozemku činí 2.692.500,- Kč
– objekt bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 81/2 – 

zastavěná plocha a nádvoří s pozemkem p.č. 81/2 
v k.ú. Jihlava a se spoluvlastnickým podílem id. 
1/13 na navazujícím pozemku p.č. 81/5 – ostatní 
plocha, jiná plocha, v k.ú. Jihlava, jde o přízemní 
objekt (objekt je volný) ve dvorním traktu do-
mu Brněnská 15 v Jihlavě, minimální kupní cena 
750.000,- Kč

– budovu č.p. 2 v Červeném Kříži na pozemku 
p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří s pozemkem 
p.č. 63 v k.ú. Antonínův Důl a dále s pozemkem 
p.č. 64/1 – zahrada dle v KN dosud nezapsaného 
GPL č. 371-11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl, jde 
o budovu bývalé základní školy se dvěma nadzem-
ními podlažími a podkrovím nad částí půdorysu 1. 
NP, minimální kupní cena činí 2.200.000,- Kč

– rodinné domy č.p. 1 v Jihlavě, ul. Strojírenská 
or.č. 1 na pozemku st. p.č. 2/1 – zastavěná plocha 

a nádvoří, č.p. 2 v Jihlavě, ul. Strojírenská or.č. 3 
na pozemku st. p.č. 2/3 – zastavěná plocha a ná-

dvoří, č.p. 3 v Jihlavě, ul. Strojírenská or.č. 5 
na pozemku st. p.č. 2/4 – zastavěná plocha a ná-
dvoří s pozemky st. p.č. 2/1, st. p.č. 2/3, st. p.č. 
2/4 a dále pozemky p.č. 301/4 – ostatní plocha, 
neplodná půda, st. p.č. 2/20 – zastavěná plocha 
a nádvoří, st. p.č. 2/22 – zastavěná plocha a ná-
dvoří, st. p.č. 2/23 – zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemek p.č. 455 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k.ú. Staré Hory, minimální kupní cena činí cel-
kem 3.750.000,- Kč

prodat volné bytové jednotky: 
– bytové jednotky v domě Matky Boží 16 v Jihlavě:
č. 1240/1 ve 2. NP, 1+1, 52,60 m2, minimální 
kupní cena činí 705.000,- Kč
č. 1240/4 ve 3. NP, 1+1, 53,70 m2, minimální 
kupní cena činí 690.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1290/1 ve 2. NP domu 
Palackého 31 v Jihlavě, 2+1, 94,90 m2, minimál-
ní kupní cena činí 920.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu 
Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimál-
ní kupní cena činí 680.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu Br-
něnská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m2, minimální 
kupní cena činí 750.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 649/2 ve 2. NP domu Čaj-
kovského 48 v Jihlavě, 2+1, 75,10 m2, minimální 
kupní cena činí 780.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 177/2 v 1. NP domu Sráz-
ná 29 v Jihlavě, 2+1, 60,20 m2, minimální kupní 
cena činí 520.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
č. 255/3 v 1. NP sekce A, 2+1, 51,00 m2, WC kó-
je v místnosti záchodových kójí, minimální kupní 
cena činí 710.000,- Kč, 
č. 255/7 ve 2. NP sekce A, 1+1, 34,60 m2, WC 
kóje v místnosti záchodových kójí, minimální 
kupní cena činí 420.000,- Kč
č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, WC 
kóje v místnosti záchodových kójí, minimální 
kupní cena činí 540.000,- Kč
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, WC 
kóje v místnosti záchodových kójí, minimální 
kupní cena činí 310.000,- Kč 
– bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu So-
kolovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné 
WC, minimální kupní cena činí 480.000,- Kč
– bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 
11 v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, společné WC na 
chodbě, minimální kupní cena činí 300.000,- Kč, 
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, společné WC na 
chodbě, minimální kupní cena činí 300.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu 
Pod Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, 
společné WC, minimální kupní cena činí 
590.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1897/7 ve 3. NP domu 
Žižkova 29 v Jihlavě, 2+1, 54,10 m2, minimální 
kupní cena činí 730.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1685/4 ve 2. NP domu 
Žižkova 5 v Jihlavě, 1+1, 21,60 m2, minimální 
kupní cena činí 235.000,- Kč

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

Nabídka na prodej nemovitostí a volných jednotek bude rozšířena a příslušné záměry budou zveřejněny na www.jihlava.cz.
Bližší informace je možné získat: prodej pozemků na tel. 567 167 277, prodej nemovitostí a jednotek na tel. 567 167 278, 567 167 281 nebo pří-

mo 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.
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