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Inzerce majetkového odboru - prodej domu
Statutární město Jihlava, Masa-

rykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje 
záměry 

výběrovým řízením formou dražby 
dne 10. 8. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

8. 8. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, býv. prodej zmrzliny, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 352 
kWh/(m2/rok), minimální nájemné 
po slevě 12.626 Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. NP, 
19 m2, býv. tabák, energetická nároč-
nost dle PENB: F, 390 kWh/(m2.

rok), min. nájemné po slevě 30.000 
Kč/rok

• Husova 40 v Jihlavě, 1. NP, 55 
m2, býv. antikvariát, energetická 
náročnost dle PENB: F, 296 kWh/
(m2/rok), min. nájemné 61.270 Kč/
rok

• Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 
1. NP, 84 m2, býv. prodejna s dět-
ským a kojeneckým zbožím, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 
156 kWh/(m2/rok), min. nájemné 
146.065 Kč/rok

statutární město Jihlava dále zve-
řejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 21. 9. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

19. 9. 2016 (v 17.00 hod.)

 prodat volné bytové jednotky:
• č. 1615/1 v domě Komenské-

ho 21 v Jihlavě, 3+1, 2. NP, 86,50 m2, 
minimální kupní cena činí 951.800 Kč

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

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

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

• č. 922/4 v domě U Dvora 17 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, společné WC, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
549 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 561.800 Kč

• č. 230/1 v domě Pod Jánským 
kopečkem 8 v Jihlavě, 1+1, 1. NP, 
79,50 m2, energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 398 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
561.800 Kč

• č. 2355/4 v domě U Hlavního 
nádraží 11 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 
31,50 m2, společné WC na chodbě, 
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 632 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 591.800 Kč

 prodat nemovité věci v k.ú. 
Jihlava, obec Jihlava:

• pozemky p.č. 855 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je 
objekt k bydlení č.p. 385 v Jihlavě, ul. 
Mlýnská or.č. 44, a p.č. 856 – zahra-
da, jde o dům se 4 volnými, nepro-
najatými byty, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 323 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
2.656.670 Kč

• pozemky p.č. 119 – zastavě-
ná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je budova č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6, a p.č. 120, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetická 
náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
9.010.890 Kč

 prodat:
• ideální podíly pozemků v k.ú. 

Batouchovice, obec Bochovice, 
okres Třebíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvrtiny 
pozemku p.č. 17/74 – orná půda o cel-
kové výměře 5.003 m2; 

podíl ve výši jedné ideální šestatři-
cetiny pozemku p.č. 17/23 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o celkové 
výměře 1.915 m2;

• ideální podíly pozemků v k.ú. 
Přeckov, obec Přeckov, okres Třebíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvrti-
ny pozemku p.č. 919/1 – trvalý travní 
porost o celkové výměře 4.776 m2; 

podíl ve výši jedné ideální čtvrti-
ny pozemku p.č. 919/4 – trvalý travní 
porost o celkové výměře 814 m2.

Minimální kupní cena za nemovi-
tosti (spoluvlastnické podíly) nabíze-
né v k.ú. Batouchovice činí 19.559 Kč. 
Minimální kupní cena za nemovitos-
ti (spoluvlastnické podíly) nabízené 
v k.ú. Přeckov činí 20.963 Kč. 

Bližší informace lze získat na 
www.jihlava.cz, na tel. 567 167 281 

(pronájem nebytových prostorů), 
tel. 567 167 278 (prodej budov a 
bytů), tel. 567 167 287 (prodej spo-
luvl. podílů na pozemcích), 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. 

Služby města Jihlavy (SMJ) s pří-
chodem horkých dnů zahájily  rosení 
ulic v městské památkové rezervaci. 

„Rosení místních komunikací se 
provádí  z důvodů snížení prašnosti, 
osvěžení a zvlhčení teplého vzduchu. 
Také se tím ochladí městská dlažba, 

z které v těchto tropických dnech sálá 
nepříjemné horko,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Vodu na rosení kupují SMJ od 
povodí Moravy a čerpá se z řeky 
Jihlavy. Do kropícího vozu se vejde 
7 kubíků vody, takže se za den spo-

třebuje zhruba 35 kubíků vody na 
osvěžení vzduchu. „Věříme, že tato 
služba alespoň trochu usnadní obča-
nům města dýchání a pohyb po rozpá-
lených jihlavských ulicích v těchto tro-
pických dnech,“ doplnil Málek.

 -lm-

Kropení ulic proti parným dnům 
v centru města Jihlavy

Uvolnili 250 tisíc 
na studii HZS

Zastupitelstvo města Jihlavy schvá-
lilo postup aktualizace projekto-
vé dokumentace na rekonstruk-
ci Horáckého zimního stadionu a 
schválilo provedení rozpočtového 
opatření - převod z rezervy kapitá-
lových výdajů ve výši 250 tis. Kč do 
rozpočtu odboru rozvoje města na 
zpracování studie Horáckého zimní-
ho stadionu. -lm-


