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NOVÁ MAZDA 2

Kombinovaná spotřeba 3,4 — 4,9 l/100 km, emise CO2 89 — 115 g/km.

KRÁSKA S VLASTNÍM NÁZOREM

Nová Mazda 2 vám učaruje na první i druhý pohled. Je kompaktní, a přitom vyzařuje sílu osobnosti. Snoubí v sobě ladnost designu s maximální funkčností, a to 
jak navenek, tak zevnitř. Je plně vybavena kompletní sadou technologií SKYACTIV, díky kterým se může pyšnit vysokým výkonem i jedinečně nízkou spotřebou 
(3,4 l / 100 km). A pokud vám spojení síly a krásy nestačí, přidejte k nim ještě bezpečnost. Soubor bezpečnostních prvků i-ACTIVSENSE se stará o vaši kompletní 
ochranu uvnitř vozu, zatímco náš inovativní systém MZD Connect zajišťuje, aby vám neuniklo nic z toho, co se děje venku. Ano, je to tak. Malé může znamenat nejen 
milé, ale taky krásné a jedinečné. MAZDA. ODVÁŽNĚ JINÁ.

ADJ.CZ, spol. s r.o., JIHLAVA, Romana Havelky 315/19a, tel.: 567 587 561, www.adj.cz

prodat bytové jednotky: 
v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – Hele-• 

níně:
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, minimální kupní 
cena po slevě 360.000 Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, minimální kupní 
cena po slevě 315.000 Kč

v domě Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě – • 
Horním Kosově
č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, minimální kupní 
cena po slevě 755.000 Kč
č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, minimální kupní 
cena po slevě 630.000 Kč

č. 56/1 v 1. NP domu Brněnská 5 • 
v Jihlavě, 2+1 o výměře 62,20 m2, minimální 
kupní cena po slevě 675.000 Kč

prodat nemovité věci v k.ú. Antonínův Důl , 
a to pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova č.p. 2 v Červeném Kříži, a 
pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle v katastru nemo-
vitostí dosud nezapsaného geometrického plánu 
č. 371-11/2012, energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 346 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí 2.000.000 Kč

Dále statutární město Jihlava zveřej-
ňuje záměry výběrovým řízením formou 

dražby 
dne 25. 3. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 23. 3. 2015 (v 17.00 hod.)

prodat nemovité věci: 
pozemek st. p.č. 25•  – zastavěná plo-

cha a nádvoří v k.ú. Rounek, obec Vyskytná nad 

Jihlavou, se stavbou č.p. 39 (hájenka Rounek, 
pronajatá) a pozemek p.č. 853 – zahrada dle v ka-
tastru nemovitostí dosud nezapsaného geomet-
rického plánu č. 345-9/2014 ze dne 3. 3. 2014 pro 
k.ú. Rounek, energetická náročnost budovy dle 
PENB: G, 579 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí celkem 1.500.000 Kč

pozemek p.č. 120•  – zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8 (budova býv. sídla Okresní 
vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná se 
o dům se třemi nadzemními podlažími, částečně 
podsklepený, energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 256 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí celkem 5.000.000 Kč

pozemek p.č. 119 • – zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6 (budova býv. sídla Okresní 
vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná se 
o dům, který je nemovitou kulturní památkou, se 
čtyřmi nadzemními podlažími, částečně podskle-
pený, energetická náročnost budovy dle PENB: 
F, 256 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí 

celkem 4.000.000 Kč
pozemek p.č. 5158•  – zastavěná plocha 

a nádvoří v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 
2353 v Jihlavě, ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 a 
id. ½ navazujícího pozemku p.č. 5160 – ostat. 
pl., ostatní komunikace v k.ú. Jihlava, jde o by-
tový dům v řadové zástavbě bytových domů, 
v domě jsou 4 volné byty (3x 2+1, 1x 1+1), dům 
je dvoupodlažní, plně podsklepený, s jednou 
podkrovní místností, energetická náročnost bu-
dovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí celkem 1.890.000 Kč

pozemek p.č. 828•  – zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Jihlava se stavbou č.p. 373 v Jih-
lavě, ul. Mlýnská or.č. 52 (bytový dům se 7 vol-
nými byty) a pozemek p.č. 829 – zahrada v k. ú. 
Jihlava a dále pozemek p.č. 830/4 – zahrada dle 
v katastru nemovitostí dosud nezapsaného geo-
metrického plánu č. 6467-9/2014 pro k.ú. Jih-
lava, energetická náročnost budovy dle PENB: 
E, 375 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 
činí celkem 5.150.000 Kč

pozemky v k.ú. Antonínův Důl p.č. • 
62/1, pozemek dle v KN dosud nezapsaného 
GPL č. 371-11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl p.č. 
64/3 a dále navazující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. 
Pávov, celková výměra pozemků činí 1.090 m2, 
minimální kupní cena pozemků činí 820.000 Kč

pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u • 
Jihlavy o výměře 5.132 m2, ovocný sad, poze-
mek se nachází na okraji obce Vysoká po pravé 
straně příjezdové komunikace ve směru od Jih-
lavy, je možné jej využít k realizaci individuální 
bytové výstavby při splnění podmínek úřadu 
územního plánování, v současné době je poze-
mek využíván k zemědělskému obhospodařování 
na základě uzavřené nájemní smlouvy, minimální 
kupní cena pozemku činí 3.900.000 Kč

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

hájenka Rounek


