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Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, 586 01 Jihlava,

 zveřejňuje záměry výběrovým 
řízením formou dražby dne 8. 3. 
2017 s uzávěrkou žádostí 

dne 6. 3. 2017 (v 17.00 hod.)

prodat movité věci:
nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skate-
boardové překážky) ze Skate parku 
v Jihlavě, minimální kupní cena či-
ní 113.500 Kč (vč. DPH)

pronajmout nebytové prostory:
- v domě Masarykovo nám. 9 v Jih-

lavě, 3. NP, 75,85 m2, býv. advokát-
ní kancelář, minimální nájemné činí 
84.573 Kč za rok

- v domě Komenského 36 v Jihlavě, 
1. NP, 19,00 m2, býv. tabák, minimální 
nájemné činí 24.000 Kč za rok

- v domě Masarykovo nám. 23 v Jih-
lavě, 1. NP, 84,00 m2, býv. prodejna 
s dětským zbožím, minimální nájemné 
činí 116.852 Kč za rok

- v domě Komenského 18 v Jihlavě, 
1. NP, 32,10 m2, býv. vinotéka, mini-
mální nájemné činí 60.573 Kč za rok

- v domě Komenského 30 v Jihlavě, 
1. NP, 51,00 m2, býv. marketingové a 
propagační centrum, minimální ná-
jemné činí 96.237 Kč za rok

- v domě Husova 40 v Jihlavě, 1. NP, 
55,00 m2, býv. antikvariát, minimální 
nájemné činí 49.016 Kč za rok

- v domě Masarykovo nám. 22 
v Jihlavě, 1. NP, 46,00 m2, býv. cestov-
ní agentura, minimální nájemné činí 
102.580 Kč za rok

prodat volné bytové jednotky:
- č. 619/6 v domě Lazebnická 19 

v Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 3. NP, 
36,10 m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 453 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena činí 673.600 Kč

- č. 255/12 v domě Na Vyhlídce 1 
(sekce B) v Jihlavě, 2+1, v 1. NP, 51,00 
m2, energetická náročnost dle PENB: 

D, 403 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena činí 653.600 Kč

- č. 196/4 v domě Třebízského 20 v 
Jihlavě, 1+1, ve 3. NP, 33,49 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: F, 858 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
činí 613.600 Kč

- č. 1125/4 v domě Mrštíkova 15 v 
Jihlavě, 2+1, 3. NP, 34,50 m2, minimál-
ní kupní cena činí 511.800 Kč

- bytové jednotky v domě Chlumo-
va 11 v Jihlavě: č. 1433/7 ve 2. NP, 
1+kk, 22,00 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 324 kWh/(m2.rok), mi-
nimální kupní cena činí 323.600 Kč, č. 
1433/3 v 1. NP, 1+1, 40,40 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: E, 314 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
činí 723.600 Kč

prodat nemovité věci:
- pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 119 

– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 82 v Jihla-
vě, ul. U Mincovny or.č. 6, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetic-
ká náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena činí 
4.005.445 Kč bez DPH

- pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 120 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 83 v Jihla-
vě, ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetic-
ká náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena činí 
5.005.445 Kč bez DPH

- pozemky v k.ú. Jihlava p.č. 2505 – 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je objekt k bydlení č.p. 1081 v Jih-
lavě, ul. Havířská or.č. 6, p.č. 2506 
- zahrada, jde o dům se třemi volný-
mi, nepronajatými byty, energetic-
ká náročnost dle PENB: F, 344 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena činí 
3.511.656 Kč bez DPH

- pozemky v k.ú. Jihlava, p.č. 2395 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je objekt k bydlení č.p. 1011 
v Jihlavě, ul. Havířská or.č. 21, p.č. 
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2396/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
jde o dům se sedmi volnými, nepro-
najatými byty a nebytovým prostorem 
v přízemí domu, energetická náročnost 
dle PENB: E, 243 kWh/(m2.rok), mi-
nimální kupní cena činí 4.824.508 Kč 
bez DPH

- pozemky v k.ú. Jihlava, a to část po-
zemku p.č. 4358/1 o výměře 1.246 
m2 dle geometrického plánu č. 6889-
59/2016 ze dne  6. 4. 2016 označenou 
jako pozemek p.č. 4358/1 o výměře 
1.165 m2, orná půda; způsob ochrany 
nemovitosti – zemědělský půdní fond, 
pozemek p.č. 4358/3, zahrada, skle-
ník, pařeniště; způsob ochrany nemo-
vitosti – zemědělský půdní fond, poze-
mek p.č.  4358/5, orná půda; způsob 
ochrany nemovitosti – zemědělský 
půdní fond, pozemek p.č.  4358/21, 
orná půda; způsob ochrany nemovitos-
ti – zemědělský půdní fond, pozemek 
p.č. 4358/22, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, a pozemek p.č. 4359/2, 
zastavěná plocha a nádvoří s budovou 
bez čp/če (včetně stávajících havarij-
ních staveb) celkem o výměře 6.555 
m2; prodej jako jeden celek za mini-
mální kupní cenu 9.800.000 Kč bez 
DPH.

Uvedené pozemky se nacházejí v are-
álu bývalého zahradnictví mezi ulicemi 
Rantířovská a Žižkova v sousedství su-
permaketu TERNO Jihlava.

Bližší informace jsou k dispo-
zici na www.jihlava.cz, na tel. 
565 592 631 (pronájem nebyto-

vých prostorů), tel. 565 592 630 
(prodej movitých věcí, prodej bytů 
a budov), tel. 565 692 640 (prodej 
pozemků), 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 či  
výběrové řízení zrušit. Účastníci 
výběrového řízení nemají nárok na 
náhradu nákladů spojených s účas-
tí ve výběrovém řízení ani na úroky 
ze složené jistiny.


