
cha a nádvoří, jehož součástí je 
objekt k bydlení č.p. 385 v Jihla-
vě, ul. Mlýnská or.č. 44, a p.č. 856 
– zahrada, jde o dům se 4 volnými, 
nepronajatými byty, energetická 
náročnost budovy dle PENB: E, 
323 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena 2.656.670 Kč

Tato nabídka bude rozšířena a ter-
mín výběrového řízení bude upřes-

STRANA 12 Aktuality/inzerce NJR – ČERVEN 2016

Statutární město Jihlava, Masaryko-
vo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby

 Prodat volné bytové jednotky:
č. 1615/1 v domě Komenského 21 

v Jihlavě, 3+1, 2. NP, 86,50 m2, mini-
mální kupní cena činí 951.800 Kč

č. 2332/9 v domě Havlíčkova 101 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 40,70 m2, ener-
getická náročnost budovy dle PENB: 
E, 266 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena 621.800 Kč

č. 1236/3 v domě Palackého 3, 
Matky Boží 10 v Jihlavě, 1+kk, 2. - 3. 
NP, 32,80 m2, energetická náročnost 
dle PENB: D, 670 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 643.600 Kč

č. 374/7 v domě Jarní 6, 8, 10 v Jih-
lavě, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, náročnost 
dle PENB: D, 179 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 953.600 Kč

 Prodat nemovité věci v k.ú. Jih-
lava:

pozemky p.č. 855 – zastavěná plo-

Inzerce majetkového odboru

MLÝNSKÁ ulice číslo 44  Foto: 
archiv MMJ

něn v dalším čísle NJR. Bližší infor-
mace lze získat na tel. 567 167 278, 
567 167 281, příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, 
Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 
 -tz-

Změna otevírací 
doby na občankách

 Na pracovišti občanských průkazů 
a cestovních dokladů bude do 31. 7. 
2016  změna otevírací doby, a to:

Pondělí, středa                  
07.00 – 17.00

Úterý, čtvrtek, pátek        
07.00 – 14.00

 -tz-

Pozvánka na 
diskuzi s občany 

o sociálních 
službách

Trápí Vás nějaké problém v sociální 
oblasti?

Postrádáte nějakou sociální službu?
Přijďte na společné setkání poskyto-

vatelů sociálních služeb,jejich uživate-
lů, představitelů města a veřejnosti.

Přijďte se seznámit s připravova-
ným Komunitním plánem sociálních 
služeba přijďte o něm diskutovat.

DIOD středa 1.června v 16 hod.
 -tz-

Eurojack, 
dřevorubecký 

závod evropské 
soutěže 

Druhý závod letošní Eurojack sezo-
ny proběhne o víkendu 11. a 12. 
června v Malém Heulosu.

V sobotu se mohou diváci těšit na 
kvalifi kační závod, kde se bude bojo-
vat o účast v nedělním fi nále s elitou 
Evropy. Navíc proběhne v sobotu po 
kvalifi kace ještě samostatný závod v 
lezení do 10 metrů a také velice oblí-
bený a hlučný závod Powersaw.

Samozřejmě nesmí chybět ani fes-
tival malých pivovarů a v sobotu 
večer oblíbený koncert. Jako každý 
rok i letos je vstup na všechny akce 
zdarma. -tz-

Kalendář akcí
Začátkem června vychází kalendář 

kulturních a sportovních akcí (čer-
ven-září), který bude k dispozici také 
na TIC a MIC. -tz-

Rada města Jihlavy 
schválila výjimky 

Rada města Jihlavy může v mimo-
řádných případech, zejména za 
účelem kulturního a sportovního 
oživení města, udělit výjimku ze 
stanovených časových podmínek a 
schválit jinou dobu ukončení akce. 

Časové podmínky dle obecně 
závazné vyhlášky 12/2005 pro pořá-
dání akcí jsou v období od 1. června 
do 30. září od 6 do 24  hodin, v ostat-
ních měsících od 6  do 22  hodin.

Rada města schválila výjimku třem 
akcím. První je doba ukončení kul-
turní akce - rockového benefi čního 
festivalu „Jihlava´s not dead fest 6“ 
konané 18. června 2016 do 2. hodi-
ny 19. června 2016 v areálu – Malý 
Heulos (amfi teátr) .

Dále rada schválila dobu ukončení 
kulturní akce - hudebního festivalu 
„Sun Dance park 2016“ konané 30. 
července 2016 do 2. hodiny 31. čer-
vence 2016 v areálu – Malý Heulos 
(amfi teátr).

Rovněž radní schválili dobu ukon-
čení kulturní akce – divadlo na Sta-
ré Plovárně, konané ve dnech 29., 
30. a 31. července 2016 do 2. hodiny 
30., 31. července a 1. srpna 2016 v 
areálu – Stará Plovárna pro žadatele 
– Divadlo T.E.J.P. z.s. -tz-
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