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(Dokončení ze str. 22)
prodat volné bytové jednotky: 

bytovou jednotku č. 598/2 v 1. NP domu • Br-
něnská 30 v Jihlavě, 1+kk, 33,50 m2, minimální 
kupní cena 235.000,- Kč

bytovou jednotku č. 618/5 ve 3. NP domu • La-
zebnická 17 v Jihlavě, 1+1, 49,40 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, minimální kup-
ní cena po slevě 675.000,- Kč

bytové jednotky v domě • Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m• 2, mini-

mální kupní cena po slevě 485.000,- Kč 
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m• 2, mi-

nimální kupní cena po slevě 280.000,- Kč
bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu • 

Pod Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2,  
minimální kupní cena po slevě 540.000,- Kč

bytovou jednotku č. 922/3 ve 2. NP domu • U 
Dvora 17 v Jihlavě, 1+1, 29,80 m2, minimální 
kupní cena po slevě 385.000,- Kč 

bytové jednotky v domě • Lesní 2, 6 v Jihlavě – 
Heleníně:

č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 470.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 440.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 640.000,- Kč
č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 260.000,- Kč
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 360.000,- Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 315.000,- Kč
č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 290.000,- Kč
• • bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 

v Jihlavě – Horním Kosově
č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m• 2, minimální kup-

ní cena po slevě 755.000,- Kč
č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m• 2, minimální kup-

ní cena po slevě 630.000,- Kč
bytovou jednotku č. 390/30 v 8. NP domu • Jar-

ní 7 v Jihlavě, 3+1, 69,20 m2, s balkonem, mini-
mální kupní cena 850.000,- Kč

bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu • 
Sokolovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné 
WC, minimální kupní cena po slevě 430.000,- Kč

bytovou jednotku č. 984/3 ve 2. NP domu • 
Fibichova 81 v Jihlavě, 1+1, 34,30 m2, minimální 
kupní cena 490.000,- Kč

bytovou jednotku č. 1289/3 v 1. NP domu • Hu-
sova 23 v Jihlavě, 1+1, 39,42 m2, minimální kupní 
cena 410.000,- Kč

bytové jednotky v domě • Matky Boží 16 v Jihlavě:
č. 1240/1 ve 2. NP, 1+1, 52,60 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 635.000,- Kč
č. 1240/4 ve 3. NP, 1+1, 53,70 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 620.000,- Kč
bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu • 

Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální 
kupní cena po slevě 610.000,- Kč

bytovou jednotku č. 385/33 v 7. NP domu • Jar-
ní 32 v Jihlavě, 1+0, 29,30 m2, minimální kupní 
cena 250.000,- Kč

bytovou jednotku č. 1641/1 ve 2. NP domu • Pa-
lackého 43 v Jihlavě, 2+1, 89,00 m2, minimální 
kupní cena 810.000,- Kč

prodat volný nebytový prostor: 

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

Bližší informace je možné získat na tel. 567 167 278 – prodej budov a jednotek, tel. 567 167 277 – prodej pozemků, tel. 567 167 279 – pronájem 
nebytových prostorů 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.

Koncem března bylo v Jihlavě za-
hájeno blokové čištění místních ko-
munikací. Území města s příměst-
skými obcemi bylo letos rozděleno 
do šestnácti úseků. Pracovníci SMJ 
v počtu dvaceti kmenových zaměst-
nanců pracovali na jednotlivých 
úsecích na základě schváleného plá-
nu blokového čištění místních ko-
munikací.
Centrum se uklízelo o víkendech z 
důvodu minimálního zásobování a 
provozu na komunikacích. Naopak 
sídliště byla uklízena v pracovní dny, 
kdy byla většina obyvatelstva těchto 
lokalit v práci.
Úklid samostatných chodníků na 
sídlištích a v pěších zónách byl za-
hájen v termínu před zahájením 
blokového čištění. Rovněž tak ně-
které vytipované komunikace byly 
čištěné v předstihu.
„Na ruční čištění jsme přibrali třicet 

brigádníků, kteří zajišťovali škrábá-
ní a dočišťování chodníků i parkovišť. 
Splachování chodníků bylo prováděno 
individuálně. Zároveň se při úklidu 
chodníků a vozovek provedlo čištění 
3,5 tisíce kanalizačních vpustí,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.
Respektování dopravního značení 
jarního úklidu kontrolovala Měst-
ská policie Jihlava. Nedodržování 
a porušování dopravního znače-
ní bylo pokutováno a bylo využito 
služby k odtahu. Při letošním úklidu 
bylo odtaženo 254 vozidel, jejichž 
majitelé nerespektovali dopravní 
značení. Jednosměrné odtažení vo-
zidla vyšlo majitele zhruba na tisíce 
korun.
Jarní úklid byl ofi ciálně ukončen o 
devět dní dříve oproti plánu. Jarní 
blokové čištění místních komunika-
cí stálo 5.874.798,- Kč bez DPH. 
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Vyhodnocení blokového 
čištění místních komunikací

Do 4. července ještě probíhá 
v Jihlavě dezinfekce sběrných 
nádob na komunální odpady. 

Služby města Jihlavy (SMJ) pro-
vádějí dezinfekci popelnic a kon-
tejnerů ve spolupráci s odbornou 
fi rmou. Jedná se o dezinfekci ná-
dob, které užívají obyvatelé Jihlavy 
na odpad z domácností.

Dezinfekce se provádějí zhruba 
u 6.000 popelových nádob a 600 
kontejnerů. 

Speciální vůz na dezinfekci nádob 
pojede po trase svozu komunální-
ho odpadu a pomocí hydrauliky, 
trysek, studené vody a saponátů 
provede pod tlakem dezinfekci ná-
doby. 

Uvedená technologie není schop-
na z popelnic zcela odstranit ztuh-
lé tuky a jiné pevné složky odpadů, 

které se během používání usadí na 
stěnách a dně popelových nádob.

Vydezinfi kovaná nádoba bude 
opatřena nálepkou s označením 
roku 2014. 

Pokud nebude popelová nádoba 
dezinfi kována v termínu, mohou se 
občané s reklamací obrátit na SMJ. 

Volat můžou neprodleně v době 
od 6:00 do 14:30 hodin na tele-
fonní čísla 567 553 227, 567 553 
237 nebo 567 553 251. 

Při oznamování nedostatků či 
stížností je potřeba dodržet termín 
plánovaného dezinfi kování, které 
končí 4. 7. 2014. 

Potom již nelze nádoby dezinfi -
kovat, protože fi rma provádějící 
tyto práce opouští Jihlavu a pře-
misťuje se do dalšího města.
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Dezinfekce sběrných nádob 
na komunální odpady

Poradna pro ženy Aqua Vitae při-
pravila pro ženy, které nečekaně 
otěhotní, program s názvem „Ne-
soudíme. Pomáháme“.
Tento projekt podporuje mnoho 
umělců, vědců a veřejných pracov-
níků. 
„Našich služeb využilo přes čtyři tisí-
ce žen i mužů, pomohli jsme v desít-
kách partnerských konfl iktů. 

Narodily se děti, které by jinak ne-

měly šanci. Jsme schopni zprostřed-
kovat odbornou radu, ekonomické 
poradenství nebo bydlení,“ řekla Syl-
va Bernardová z hlavy, která pro-
jekt spolupořádá. 

Podrobnější informace lze na-
lézt na www.necekanetehotna.
cz nebo htt p://linkapomoci.cz. 
Ženy v tísni mohou volat na bez-
platnou linku 800 108 000.
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Poradna pro ženy nabízí 
pomoc ženám v tísni


