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– bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 

v Jihlavě – Horním Kosově
č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, min. KC po slevě 

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

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

560.000,- Kč
– nebytový prostor č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu 

Seifertova 18 v Jihlavě, 13,70 m2, minimální kupní 
cena po slevě 15.000,- Kč 

– bytovou jednotku č. 1290/1 ve 2. NP domu Pa-
lackého 31 v Jihlavě, 2+1, 94,90 m2, minimální kupní 
cena 920.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu Kos-
mákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální kupní 
cena 680.000,- Kč

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

750.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 649/2 ve 2. NP domu Čaj-

kovského 48 v Jihlavě, 2+1, 75,10 m2, min. KC 
780.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 177/2 v 1. NP domu Srázná 
29 v Jihlavě, 2+1, 60,20 m2, min. KC 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 kóje 

v místnosti záchodových kójí, min. KC 710.000,- Kč, 
č. 255/7 ve 2. NP sekce A, 1+1, 34,60 m2, WC kóje 

v místnosti záchodových kójí, min. KC 420.000,- Kč, 
č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, WC kóje 

v místnosti záchodových kójí, min. KC 540.000,- Kč, 
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, WC 

kóje v místnosti záchodových kójí, min. KC 310.000,- 
Kč 

– bytové jednotky v domě U Dvora 17 v Jihlavě:
č. 922/1 v 1. NP, 1+1, 33,30 m2, min. KC 460.000,- 

Kč
č. 922/3 ve 2. NP, 1+1, 29,80 m2, WC samostatné 

mimo byt, min. KC
 430.000,-Kč
– bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu Soko-

lovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné WC, mi-
nimální kupní cena 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, min. KC po slevě 300.000,- Kč, 

č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, společné WC na 
chodbě, min. KC po slevě 300.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu Pod 
Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, společné 
WC, min. KC 590.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 1897/7 ve 3. NP domu Žiž-
kova 29 v Jihlavě, 2+1, 54,10 m2, min. KC 730.000,- 
Kč

– bytovou jednotku č. 1685/4 ve 2. NP domu Žiž-
kova 5 v Jihlavě, 1+1, 21,60 m2, min. KC 235.000,- 
Kč

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

Jihlavská radnice rozjíždí další z re-
vitalizací veřejného prostranství – 
tentokrát dojde na největší sídliště ve 
městě Březinky. Revitalizace sídliště, 
kde žije deset tisíc lidí, se bude připra-
vovat v šesti oblastech – cesty pro pě-
ší, parkování, zeleň a mobiliář, dětská 
hřiště, cyklodoprava a kontejnerová 
stání. K návrhu úprav se mohla vyja-
dřovat veřejnost. 

„Smysluplné a uskutečnitelné poža-
davky jsme do projektu doplnili, šlo na-
příklad o upřesnění tras pro pěší, využí-
vanost dětských hřišť a možné lokality 
pro parkování,“ vzpomněl na přípra-
vu akce primátor Jaroslav Vymazal a 
dodal, že stejně se postupovalo na-
příklad při řešení úprav na Králov-
ském vršku, kde si v diskuzi obyvatelé 
prosadili například více parkovacích 
míst.

Projekt řeší 416 parkovacích stání, 
z nichž 26 bude vyhrazeno pro oso-
by se sníženou schopností pohybu a 
orientace, ve třech lokalitách se bude 
upravovat a rozšiřovat zeleň, ve dvou 
lokalitách přibudou odpadkové ko-
še a lavičky, v celém sídlišti pak místa 
pro kontejnery na odpady. 

Vzniknou další oplocená tzv. cen-
trální dětská hřiště, naopak několik 
nevyužívaných a dnes už téměř zanik-

lých hřišť a pískovišť se zruší. Vznik-
nou stezky pro cyklisty, úprava pro 
větší bezpečnost cyklistů se provede 
na frekventované křižovatce u ob-
chodního domu Tesco. Při přípravě 
projektu se kromě poznatků odborní-
ků a veřejnosti využijí třeba i v zeleni 
vyšlapané cestičky. 

„Na Březinkách vznikne síť povětši-
nou bezbariérových tras – chodníků, 
které si už předem lidé sami vyšlapali v 
zeleni,“ uvedl primátor Vymazal a do-
dal: „V závislosti na výsledku získání 
dotace a výsledku veřejné soutěže by se  
mělo začít pracovat na jaře 2014, před-
poklad dokončení je jaro 2015.“ 

Počátkem roku 2014 bude požádáno 
o dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod. Bě-
hem 1. čtvrtletí roku 2014 proběhne 
veřejná soutěž na dodavatele stavby.

Jihlava už zrevitalizovala části měs-
ta Pávov a Pístov a sídliště Královský 
vršek, v nejbližších týdnech se začne 
pracovat na druhé etapě revitaliza-
ce lesoparku Malý Heulos a lokality 
Český mlýn. „Revitalizace Březinek 
je zatím poslední akcí svého druhu. Do 
budoucna se budeme muset zabývat 
i dalšími částmi města, třeba nejstarší 
části sídliště Dolina,“ doplnil primátor.
 -rt-

Začne úprava největšího 
jihlavského sídliště

Počátkem měsíce došlo na Znojem-
ské ulici v Jihlavě u Alberta k politová-
níhodné události. Neznámý řidič srazil 
křížence vlčáka a nezastavil. Protože se 
k psovi nikdo nehlásil, jedna řidička ho 
naložila do auta a odvezla k veterinářce 
MVDr. Petře Orthové. Ta informovala 
občanské sdružení PSÍ SEN a ti se ob-
rátili na TV Nova a facebook s pomocí 
o sbírku, neboť operace byla vyčíslena 
na 38 tisíc korun. 

„Za pět dnů se nám na kontě sešlo přes 
400 tisíc korun,“ řekl zástupce sdru-

žení Richard Vevera. Zbytek peněz 
rozdělí podle jeho slov sdružení or-
ganizacím, pečujícím o psy. Pokud se 
nepřihlásí majitel  dvouletého vlčáka, 
který dostal prozatímní jméno BAK, 
sdružení eviduje žádosti o adopci. 
Původní majitel může psa získat zpět, 
ale až po prověření události.

„Přispěli lidé z celé ČR i Slovenska 
s tím, že před Vánoci rádi poskytnou po-
moc zraněnému psovi. Za to jim všem 
chceme poděkovat,“ doplnil Vevera. 
 -lm-

Lidem nezůstal zraněný 
pes lhostejný

ŠEST až osm týdnů si vyžádá léčení psa Baka, který se volně potuloval na Zno-
jemské ulici a přejel ho neznámý řidič. Foto: archiv MMJ

Otevírací doba o vánocích 2013
Bazén E. Rošického 6, Jihlava

27. 12. 2013 pátek 06,00 – 07,30 hodin kondiční 
  10,00 – 14,00 hodin
  16,00 – 21,30 hodin
28. 12. 2013 sobota 14,00 – 19,00 hodin
29. 12. 2013 neděle 14,00 – 19,00 hodin
30. 12. 2013 pondělí 06,00 – 07,30 hodin kondiční
  10,00 – 16,00 hodin
31. 12. 2013 úterý zavřeno

1. 1. 2014 středa zavřeno
2. 1. 2014 čtvrtek 06,00 – 07,30 hodin  kondiční
  10,00 – 18,00 hodin
  20,00 – 21,00 hodin kondiční
3. 1. 2014  pátek 06,00 – 07,30 hodin kondiční
  10,00 – 14,00 hodin
  16,00 – 21,30 hodin
4. 1. 2014 sobota 14,00 – 19,00 hodin
5. 1. 2014 neděle 14,00 – 19,00 hodin

21. 12.  sobota  1000 – 2100

22. 12.  neděle  1000 – 2000

23. 12.  pondělí  1000 – 2000

24. 12.  úterý  zavřeno
25. 12.  středa  1300 – 2000

26. 12.  čtvrtek  1000 – 2000

27. 12.  pátek  1000 – 2100

28. 12.  sobota  1000 – 2100

29. 12.  neděle  1000  – 2000

23. 12.  pondělí  1000  – 2000

31. 12.  úterý  zavřeno
1. 1.  středa  1300 – 2000

2. 1.  čtvrtek  1000 – 2000

Otevírací doba – krytá část Vodního ráje

Sauna E. Rošického 6, Jihlava
27. 12. 2013 pátek 10,00 – 21,30 hodin společná
28. 12. 2013 sobota 14,00 – 21,30 hodin společná 
29. 12. 2013 neděle 14,00 – 21,30 hodin společná 
30. 12.2013 pondělí zavřeno
31. 12. 2013 úterý zavřeno

1. 1. 2014 středa zavřeno
2. 1. 2014 čtvrtek 10,00 – 18,00 hodin ženy
3. 1. 2014 pátek 10,00 – 21,30 hodin  společná
4. 1. 2014 sobota 14,00 – 21,30 hodin společná
5. 1. 2014 neděle 14,00 – 21,30 hodin společná


