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KORUNOVAČNÍ KLENOTY. Dveře k výstavě replik 
českých korunovačních klenotů v galerii hotelu Gustav Ma-
hler se doslova „netrhnou“. Návštěvníci mohou obdivovat 
nejen klenoty, ale i dobové zbraně, oděvy atd. 
Více fotografi í z výstavy můžete vidět na www.jihlavske-lis-
ty.cz/njr. Foto: Lubomír Maštera 

Výstava replik klenotů
zaslouženě přitahuje pozornost

Jihlavští vývojáři, kteří se úspěšně věnují přede-
vším tvorbě zábavných naukových aplikací Učení 
bez mučení si jako „čistě fanouškovskou záležitost“ 
střihli průvodce Jihlavou do mobilů a tabletů. 

Pěší navigace by měla usnadnit procházky po 
všech důležitých místech krajského města, v bu-
doucnu by měla podobná aplikace obsáhnout celou 
Vysočinu.

„Zatím jde o technologické demo, ale už nyní pilně 
pracujeme na dalších dvou praktických aplikacích pří-
mo pro náš kraj. Jihlavská aplikace by se mohla hodit 
turistům i přespolním“, uvádí autor Pavel Vitešník.

Aplikace je užitečná jak pro návštěvníky města, 
tak zaujme i domácí. 

Uživatel snadno vyhledá cíl podle zájmových ob-
lastí jako kultura, služby, sport, obchody atd., a pak 
už se nechá vést šipkami v mapě. 

Aplikace je k dispozici zdarma jak pro android tak 
pro apple na tradičních zdrojích, případně je dostup-
ná např. prostřednictvím adresy www.chytreapky.cz.

 -tz-

Jihlavská radnice v posledních 
dnech zaznamenala větší počet dota-
zů od občanů, zda zajišťuje nebo ně-
jakým způsobem podporuje tele-
fonické nabídky fi rem na dodávky 
levnějších energií.  

„Názvy některých fi rem, produktů 
nebo projektů mohou vyvolávat do-
mněnky, že jde o službu nebo nabídku 
obce občanům. Ujišťuji, že město Jihla-
va aktuálně nespolupracuje na žádné 
z aktivit tohoto druhu, které by podle 
iniciátorů měly domácnostem snížit 
náklady na energie,“ vyjádřil se za 
radnici náměstek primátora Radek 
Popelka. 

 -tz-

Jihlava nezaštiťuje 
nabídky levné 

energie

Jihlava v mobilu

Město Jihlava i letos nabízí svým 
obyvatelům možnost zakoupit si 
domácí kompostér za dotovanou 
cenu 150 Kč. Kompostér je dřevě-
ný, ošetřený základní impregnací 
proti chorobám a škůdcům. Velikost 
kompostéru je 1 x 1 x  0,8 m (šířka x 
hloubka x výška). Podmínky prodeje 
dotovaného kompostéru naleznete 
na webu města www.jihlava.cz v sek-
ci odpady, v okénku bioodpady.

 -tz-

Prodej dotovaných  
kompostérů 

pokračuje i letos

Jihlava zveřejňuje záměry výběro-
vým 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, skateboar-
dové překážky) ze Skate parku v Jihla-
vě, minimální kupní cena činí 113.500 
Kč (vč. DPH)

pronajmout nebytové prostory v do-
mech v Jihlavě:

- Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 m2, 
býv. advokátní kancelář, minimální nájem-
né činí 84.573 Kč za rok

- Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46,00 m2, 
býv. cestovní agentura, minimální nájemné 
činí 102.580 Kč za rok

- Masarykovo nám. 23, 1. NP, 84,00 m2, 
býv. prodejna s dětským zbožím, minimál-
ní nájemné činí 116.852 Kč za rok

- Komenského 18, 1. NP, 32,10 m2, býv. 
vinotéka, minimální nájemné činí 60.573 
Kč za rok

- Komenského 30, 1. NP, 51,00 m2, býv. 
marketingové a propagační centrum, mini-

mální nájemné činí 96.237 Kč za rok
- Komenského 36, 1. NP, 19,00 m2, býv. 

tabák, minimální nájemné činí 24.000 Kč 
za rok

- Husova 40, 1. NP, 55,00 m2, býv. anti-
kvariát, minimální nájemné činí 49.016 Kč 
za rok

prodat volné bytové jednotky v do-
mech v Jihlavě:

- č. 619/6 v domě Lazebnická 19, 1+1, 
v mezipatře 2. a 3. NP, 36,10 m2, energetic-
ká náročnost dle PENB: G, 453 kWh/(m2.

rok), minimální kupní cena činí 673.600 
Kč

- č. 255/12 v domě Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 2+1, v 1. NP, 51,00 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: D, 403 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí 653.600 Kč

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

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

- bytové jednotky v domě Chlumova 

11: č. 1433/7 ve 2. NP, 1+kk, 22,00 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 324 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí 
323.600 Kč, č. 1433/3 v 1. NP, 1+1, 40,40 
m2, energetická náročnost dle PENB: E, 
314 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
činí 723.600 Kč

prodat nemovité věci v katastrálním 
území Jihlava:

- pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 82 
v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetická ná-
ročnost dle PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí 4.005.445 Kč 
bez DPH

- pozemek 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 ná-
ročnost dle PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí 5.005.445 Kč 
bez DPH

- pozemky p.č. 2505 – zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je objekt k byd-
lení č.p. 1081 v Jihlavě, ul. Havířská or.č. 

Nabídka majetkového odboru - prodej domu
6, p.č. 2506 - zahrada, jde o dům se třemi 
volnými, nepronajatými byty, energetic-
ká náročnost dle PENB: F, 344 kWh/(m2.

rok), minimální kupní cena činí 3.511.656 
Kč bez DPH

- pozemky 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. 2396/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
jde o dům se sedmi volnými, nepronajatý-
mi byty a nebytovým prostorem v přízemí 
domu, energetická náročnost dle PENB: 
E, 243 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí 4.824.508 Kč bez DPH

- část pozemku p.č. 4358/1 dle geome-
trického plánu č. 7067-18/2017 ze dne 
17. 1. 2017 označenou jako pozemek p.č. 
4358/1 o výměře 1.170 m2, orná půda; 
způsob ochrany nemovitosti – zeměděl-
ský půdní fond,  pozemek p.č. 4358/3 o 
výměře 719 m2, zahrada; způsob využití 
– skleník, pařeniště; způsob ochrany ne-
movitosti – zemědělský půdní fond, poze-
mek p.č. 4358/5 o výměře 4.406 m2, orná 
půda; způsob ochrany nemovitosti – země-
dělský půdní fond, pozemek p.č. 4358/22 
o výměře 15 m2, ostatní plocha; způsob vy-
užití – ostatní komunikace, pozemek p.č. 
4359/2 o výměře 245 m2, zastavěná plo-
cha a nádvoří s budovou bez č.p./č.ev.; způ-
sob využití – jiná stavba (stavba je součástí 
pozemku); celkem činí výměra nabízených 
pozemků 6.555 m2; prodej jako jeden celek 
za minimální kupní cenu 9.800.000 Kč bez 
DPH. 

Bližší informace jsou k dispozici na 
www.jihlava.cz, na tel. 565 592 631, 
565 592 630, 565 692 640, majetko-
vém odboru magistrátu města.  - tz -


