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pozemek p.č. 94/27 v k.ú. Zborná o vý-• 
měře 1.795 m2, pozemek se nachází v obci Zborná 
poblíž parkoviště pro lyžaře na protilehlé straně sjez-
dovky Šacberk, pozemek je zastavitelný a lze ho tedy 
využít pro výstavbu rodinného domu, minimální 
kupní cena pozemku činí 2.692.500 Kč

pozemek p.č. 830/1 v k.ú. Jihlava o vý-• 
měře 1.202 m2 dle v KN dosud nezapsaného GPL 
č. 6467-9/2014, pozemek oddělený z původního 
pozemku p.č. 830 se nachází poblíž souběhu ulic 
Chodská a Na Kalvárii v Jihlavě, je terasovitě svaho-
vitý, je zastavitelný a je možné na něm realizovat in-
dividuální bytovou výstavbu, minimální kupní cena 
pozemku činí 1.514.520 Kč

prodat volné bytové jednotky: 
č. 5060/2 v 1. NP domu Sokolovská • 

141a v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 495.000 Kč

č. 3440/3 ve 2. NP domu Pod Rozhled-• 
nou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: E, 418 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena po slevě 540.000 Kč

č. 217/5 ve 2. NP domu Antonínův Důl • 
216, 217, 3+1, 72,00 m2, energetická náročnost bu-
dovy dle PENB: E, 208 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 780.000 Kč

v domě Benešova 17 v Jihlavě:• 
č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m2, energetická 
náročnost budovy dle PENB: F, 351 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 390.000 Kč
č. 1254/4 a 1254/7, bytová jednotka č. 1254/4, 4+1 
ve 2. NP, 129,20 m2, energetická náročnost dle PENB: 
E, 240 kWh/(m2/rok), bytová jednotka č. 1254/7, 
4+1 ve 3. NP, 137,30 m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 394 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí celkem 2.520.000 Kč

v domě Kosmákova 1 v Jihlavě:• 
č. 1093/1 v 1. NP domu, 2+1, 52,30 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 378 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena po slevě 610.000 Kč
č. 1093/4 ve 3. NP domu, 3+1, 130,20 m2, 
energetická náročnost dle PENB: F, 407 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena 1.210.000 Kč

č. 618/5 ve 3. NP domu Lazebnická • 
17 v Jihlavě, 1+1, 49,40 m2, energetická náročnost 
dle PENB: F, 411 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 680.000 Kč

č. 56/2 ve 2. NP domu Brněnská 5 • 
v Jihlavě, 2+1, 93,70 m2, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 622 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 845.000 Kč

č. 2087/3 v 1. NP domu Mahlerova 31 • 
v Jihlavě, 2+1, 59,80 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 523 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 710.000 Kč

v domě Chlumova 11 v Jihlavě:• 
č. 1433/9 ve 2. NP, 1+1, 38,20 m2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 449 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 410.000 Kč
č. 1433/20 ve 3. NP, 1+1, 36,30 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 529 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 395.000 Kč

v domě Třebízského 22 v Jihlavě: • 
č. 197/1 v 1. NP, 1+1, 34,50 m2, energetická náročnost 
dle PENB: G, 1020 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 390.000 Kč
č. 197/4 v 1. NP, 1+1, 34,70 m2, energetická náročnost 
dle PENB: F, 548 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 590.000 Kč
č. 197/9 ve 3. NP, 1+1, 33,20 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 646 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 480.000 Kč

č. 197/11 ve 3. NP, 1+1, 37,50 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 528 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 410.000 Kč

v domě Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, • 
energetická náročnost budovy dle PENB: E, 234 
kWh/(m2/rok):
č. 392/6, 3. NP bytové sekce Jarní 11, 2+1, 50,69 m2, 
minimální kupní cena 600.000 Kč
č. 394/4, 2. NP bytové sekce Jarní 15, 3+1, 67,12 m2, 
minimální kupní cena 680.000 Kč

v domě Jarní 24, 26, 28, 30 v Jihlavě, • 
energetická náročnost budovy dle PENB: C, 134 
kWh/(m2/rok):
č. 382/2, 1. NP bytové sekce Jarní 26, 1+1, 30,90 m2, 
minimální kupní cena 420.000 Kč
č. 382/12, 4. NP bytové sekce Jarní 26, 3+1, 72,80 
m2, minimální kupní cena 810.000 Kč

č. 177/2 v 1. NP domu Srázná 29 v Jih-• 
lavě, 2+1, 60,20 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 395 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 520.000 Kč

bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 • 
v Jihlavě:
č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 332 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena po slevě 450.000 Kč 
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 383 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena po slevě 250.000 Kč

č. 230/2 ve 2. NP domu Pod Jánským • 
kopečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 398 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 770.000 Kč
• č. 922/3 ve 2. NP domu U Dvora 17 v Jihlavě, 
1+1, 29,80 m2, energetická náročnost dle PENB: E, 
549 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena po slevě 
350.000 Kč 

Dále statutární město Jihlava zveřej-
ňuje záměr výběrovým řízením formou 

dražby 
dne 20. 5. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 18. 5. 2015 (v 17.00 hod.)

prodat nemovitosti v bývalém vojenském  
areálu „Nová kasárna Pístov“:
Jedná se o nemovitosti, které se nacházejí 
v části bývalého vojenského areálu „Nová 
kasárna Pístov“ situovaném v lokalitě mezi obcí 
Rančířov a příměstskou částí Pístov. Nabízenými 
nemovitostmi jsou jak pozemky v uvedeném 
areálu, tak stavby – bývalé vojenské objekty 
(přízemní strážnice s věznicí, dvoupodlažní a 
částečně podsklepená jídelna a kuchyně mužstva, 
přízemní jídelna vedení, tři totožné čtyřpodlažní 
a částečně podsklepené ubytovací objekty a dva 
přízemní objekty ošetřovny mužstva a umývárny 
mužstva).

Konkrétně se jedná o: 
- nemovitosti v k. ú. Pístov u Jihlavy: p.č. 172/3  
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2, 
p.č. 172/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
31 544 m2, p.č. 172/5 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 26 363 m2, p.č. 172/6 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 1 258 m2, p.č. 172/13 - 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 686 m2, 
p.č. 172/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
586 m2, p.č. 172/23 – ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 1 590 m2, p.č. 172/16 –zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 251 m2 včetně stavby – jiná 
stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozemku a na 
pozemku st. p. č. 198 v k. ú. Rančířov, p.č. 172/17 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m2 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto 
pozemku p.č. 172/18 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 927 m2 včetně stavby – jiná stavba bez 
č.p. a č.ev. na tomto pozemku p.č. 172/19 
 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 550 m2 
včetně stavby - jiná stavba bez č. p. a č. ev. na tomto 
pozemku p.č. 172/20 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. 
a č. ev. na tomto pozemku p.č. 172/21 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 801 m2 včetně stavby - 
jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozemku p.č. 
172/22 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
803 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku
- nemovitosti v k. ú. Rančířov: p.č. 806/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, st. p.č. 198 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m2 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto 
pozemku a na pozemku p.č. 172/16 v k. ú. Pístov u 
Jihlavy, st. p.č. 199  – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 233 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. 
a č.ev. na tomto pozemku. 

Na nabízených nemovitostech se nacházejí 
inženýrské sítě související s provozem areálu 
(voda, vodoměrná šachta, kanalizace, NN, z části 
nefunkční telekomunikace), není vyloučeno i 
umístění jiných inženýrských sítí. Přes část areálu 
jsou vedeny inženýrské sítě ve vlastnictví jiných 
subjektů.
Stavby jsou odpojeny od veškerých sítí, je 
možnost napojení na elektřinu (společná 
trafostanice v majetku obce Rančířov) a veřejný 
vodovod zavedený do areálu, kanalizace byla 
řešena do biologického rybníka (v současné době 
je nefunkční), možnost na napojení na zemní plyn 
v dané lokalitě není.
Energetická náročnost staveb dle PENB:
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/17 – D, 280 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/18 – C, 285 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/19 – C, 489 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/20 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/21 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/22 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/16 a na pozemcích v k.ú. Rančířov st. p.č. 198 
a st. p.č. 199 – C, 793 kWh/(m2/rok).
Minimální kupní cena činí celkem 8.000.000 Kč.

Bližší informace je možné získat na tel. 
567 167 278 (prodej budov a bytů), 567 167 277 
(prodej pozemků), 567 167 287 (prodej „Nových 
kasáren Pístov“), na www.jihlava.cz či 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. 

Nabídka v rámci výběrového řízení bude rozšířena a bližší informace bude možné získat na tel. 567 167 278, na www.jihlava.cz či 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.


