
 prodat volné bytové jednotky:

• bytovou jednotku č. 394/3 ve 2. NP domu 
Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, 4+1, 87,52 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 313 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí po slevě 
755.000 Kč

• bytovou jednotku č. 3440/3 v domě Pod 
Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2. NP, 2+1, 57,10 
m2, energetická náročnost dle PENB: E, 418 
kWh/(m2/rok), minimální kupní cena po slevě 
540.000 Kč

statutární město Jihlava dále
zveřejňuje záměry výběrovým

řízením formou dražby 
dne 26. 8. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 24. 8. 2015 (v 17.00 hod.)
 prodat volné bytové jednotky:

• č. 209/4 v domě Úvoz 21 v Jihlavě, 2. NP, 
1+1, 30,10 m2, energetická náročnost dle 
PENB: F, 275 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 390.000 Kč

• v domě Třebízského 10 v Jihlavě:
- č. 184/1, 1. NP, 1+1, 41,80 m2, energetická 

náročnost dle PENB: E, 475 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 540.000 Kč

- č. 184/3, 2. NP, 1+1, 47,60 m2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 483 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 650.000 Kč

• v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
- č. 255/1, 1. NP (sekce A), 2+1, 45,50 m2, 

energetická náročnost dle PENB: E, 380 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena 505.000 Kč

- č. 255/18, 2. NP (sekce B), 2+1, 61,20 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 299 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena 720.000 Kč

• č. 374/1 v 1. NP domu Mlýnská 50 v Jih-
lavě, 1+1, 43,69 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 523 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena 495.000 Kč

• č. 3638/16 ve 4. NP domu Březinova 15 
v Jihlavě, 1+1, 41,80 m2, energetická náročnost 
dle PENB: C, 105 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 635.000 Kč

• v domě Benešova 17 v Jihlavě:
- č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m2, energetic-

ká náročnost dle PENB: F, 351 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena po slevě 350.000 Kč

- č. 1254/4 a 1254/7, byt č. 1254/4 ve 2. 
NP, 4+1, 129,20 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 240 kWh/(m2/rok), byt č. 1254/7 ve 
3. NP, 4+1, 137,30 m2, energetická náročnost 
dle PENB: G, 394 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena celkem 2.520.000 Kč

• v domě Palackého 3 v Jihlavě:
- č. 1236/3 v mezipatře 2. – 3. NP, 1+kk, 

32,80 m2, energetická náročnost dle PENB: 
D, 670 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
640.000 Kč

- č. 1236/5 v mezipatře 3. – 4. NP (půda), 
1+kk, 33,50 m2, energetická náročnost dle 
PENB: C, 633 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena 610.000 Kč

• č. 618/5 v domě Lazebnická 17 v Jihlavě, 
1+1, 3. NP, 49,40 m2, energetická náročnost dle 
PENB: F, 411 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena po slevě 610.000 Kč

• v domě Znojemská 13 v Jihlavě:
- č. 671/1, 1. NP, 1+1, 51,20 m2, energetická 

náročnost dle PENB: E, 452 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 590.000 Kč

- č. 671/3, 2. NP, 3+1, 121,70 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 367 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 1.450.000 Kč

- č. 671/4, 3. NP, 2+1, 65,50 m2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 491 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 850.000 Kč

• č. 383/2 v 1. NP domu Jarní 24, 26, 28, 30 
v Jihlavě, 2+1, 51,80 m2, energetická náročnost 
dle PENB: C, 134 kWh/(m2/rok), minimální 

kupní cena 590.000 Kč 
• č. 396/1 v 1. NP domu Jarní 19 v Jihla-

vě, 3+1, 68,92 m2, energetická náročnost dle 
PENB: D, 157 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena 790.000 Kč

• č. 1956/14 ve 4. NP domu Mahlerova 3 
v Jihlavě, 1+1, 59,78 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 522 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 580.000 Kč

• č. 925/2 v 1. NP domu U Dvora 9 v Jihla-
vě, 1+1, 30,35 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 557 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena 490.000 Kč

• č. 1185/4 ve 4. NP domu Matky Boží 3, 5, 
7 v Jihlavě, 4+1, 141,50 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: G, 394 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 1.380.000 Kč

• č. 394/4 ve 2. NP bytové sekce Jarní 15 v 
Jihlavě, 3+1, 67,12 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 234 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena po slevě 620.000 Kč

• č. 5060/2 v 1. NP domu Sokolovská 141a 
v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická náročnost 
dle PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena po slevě 450.000 Kč

• č. 230/2 ve 2. NP domu Pod Jánským ko-
pečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 398 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena po slevě 700.000 Kč

 prodat pozemky:

• p.č. 169 v k.ú. Pávov, 1.092 m2, minimální 
kupní cena 1.092.000 Kč

• v k.ú. Antonínův Důl, p.č. 62/1, pozemek 
dle GPL č. 371-11/2012 p.č. 64/3 a dále nava-
zující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, celkem 
1.090 m2, minimální kupní cena 820.000 Kč

• p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy, 5.132 
m2, minimální kupní cena 3.900.000 Kč

• p.č. 94/27 v k.ú. Zborná, 1.795 m2, mini-
mální kupní cena 2.692.500 Kč

• p.č. 830/1 v k.ú. Jihlava, 1.202 m2, mini-
mální kupní cena 1.514.520 Kč

 prodat pozemky s budovami: 

• pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a ná-
dvoří v k.ú. Jihlava, jehož součástí je budo-
va č.p. 2353 v Jihlavě, ul. U Hlavního nádraží 
or.č. 7 (bytový dům se 4 volnými, neprona-
jatými byty) a  id. 1/2 navazujícího pozemku 
p.č. 5160 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Jihlava, energetická náročnost budovy dle 
PENB: G, 254 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí po slevě 1.700.000 Kč

• pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a ná-
dvoří v k.ú. Jihlava se stavbou č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6, jde o objekt se čtyř-
mi nadzemními podlažími a částečným pod-
sklepením s administrativní funkcí (bývalé 
sídlo Okresní vojenské správy), nacházející se 
v Městské památkové rezervaci, dům je nemo-
vitou kulturní památkou zapsanou v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek, v současné 
době je nabízený objekt prázdný, nevyužívaný, 
energetická náročnost budovy dle PENB: F, 
256 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí 
4.000.000 Kč 

Bližší informace na www.jihlava.cz či na 
tel. 567 167 278, 567 167 281 (prodej budov 
a bytů), tel. 567 167 277 (prodej pozemků) 
či přímo na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo 
změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich 
odstoupit. 
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry

S dětmi zdarma na výstavu
Chcete zabavit děti a zároveň si zdarma zajít na 

výstavu? Dejte jim, ať namalují nebo vyfotí nej-
různější způsoby, jak se dostat odněkud někam 
jinak než autem. Obrázek nebo fotografi i přines-
te na Turistické informační centrum Brány Matky 
Boží, kde za odměnu budete mít vstup zdarma na 
vyhlídku a na výstavu „Brána plná panenek Bar-
bie, autíček, motorek a 3D modelů z puzzle“. 

Fantazii se meze nekladou, bereme i ufony. Sou-
těž trvá do 31. 8. 2015. Obrázky a fotografi e bu-
de možno vidět v rámci výstavy „Města s dobrou 
adresou“, která bude probíhat na radnici v hale u 
Městské informačního centra a MHD 4.–17. 9. 
2015. -tz-

Město jedná s krajem o 
vzájemné pomoci

V příštím roce by mohlo město fi nančně podpo-
řit provoz Horáckého divadla, který je nyní v ges-
ci kraje, a kraj Vysočina by na oplátku fi nancoval 
částkou provoz jihlavské zoo, patřící městu. O té-
to možnosti jedná náměstek primátora Milan Ko-
lář s vedením kraje.

Vedoucí odboru školství, kultury a těloevýcho-
vy Tomáš Koukal předpokládá realizaci v příštím 
rozpočtovém roce. -lm-


