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Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,

zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby dne 14. 2. 2018
s uzávěrkou žádostí dne 12. 2. 2018 (v 17.00 hod.).

pronajmout nebytové prostory v domech v Jihlavě: 
• Komenského 30, 1. NP, 51 m , býv. marketingové a propagační centrum, 

minimální nájemné po slevě činí 86.700 Kč za rok
• Komenského 36, 1. NP, 19 m , býv. tabák, minimální nájemné po slevě 

činí 24.000 Kč za rok
• Komenského 39, 1. NP, 87 m , býv. prodejna s výpočetní technikou, mi-

nimální nájemné činí 164.169 Kč za rok
• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 m , býv. cestovní agentura, minimální 

nájemné po slevě činí 92.000 Kč za rok
• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 m , býv. advokátní kancelář, minimál-

ní nájemné činí 84.573 Kč za rok
• Matky Boží 16, 1. NP, 51,30 m , býv. prodejna balených potravin, droge-

rie a domácích potřeb, minimální nájemné činí 105.524 Kč za rok
• Brtnická 1, 1. NP, 107,36 m , býv. lékárna, minimální nájemné činí 

36.932 Kč za rok

Bližší informace na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 631, příp. na 
Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto zá-
měry, příp. od nich odstoupit, nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci 
výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí 
ve výběrovém řízení, ani na úroky ze složené jistiny.

______________________________________________________

Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,

 zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby 

prodat street-stylové  
překážky ze Skate parku 
v Jihlavě, 

minimální kupní cena činí 
50.000 Kč (vč. DPH)

prodat volné byty v domech v Jihlavě: 
• č. 1342/1 v domě Křížová 9, 1+kk, 1. NP, 30,40 m , minimální kupní 

cena činí 791.800 Kč
• č. 1879/103 v domě Seifertova 16, 3+1, 2. NP, 75,70 m , minimální 

kupní cena činí 1.383.600 Kč
• č. 255/20 v domě Na Vyhlídce 1, 1+1, 3. NP sekce B, 39,90 m , mini-

mální kupní cena činí 653.600 Kč
• č. 1290/4 v domě Palackého 31, 2+1, 3. NP, 90,70 m , minimální kupní 

cena činí 1.371.800 Kč
• č. 1433/5 v domě Chlumova 11, 1+1, 1. NP, 32,40 m , minimální kupní 

cena činí 623.600 Kč

prodat nemovité věci: 
pozemek p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Helenín, obec 

Jihlava, jehož součástí je dům č.p. 2937 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or.č. 
37, energetická náročnost budovy dle PENB: F, 438 kWh/(m . rok), mini-
mální kupní cena činí 4.157.586 Kč

Termín výběrového řízení bude upřesněn a bližší informace budou 
zveřejněny na www.jihlava.cz. Příp. je možné získat informace na tel. 

565 592 631 či na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 
Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto zá-
měry, příp. od nich odstoupit, nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci 
výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí 
ve výběrovém řízení, ani na úroky ze složené jistiny.

Nabídka majetkového odboru
V průběhu zimních měsíců dochází 

ke změně frekvence svozu bioodpadu. 
Svoz bude probíhat pouze v termí-
nech uvedených v tabulce. Od března 
2018 již budou svozy probíhat stan-
dardním způsobem, tzn. 1x za 14 dní, 
vždy v lichém týdnu. 

UPOZORŇUJEME, že v případě 
teploty vzduchu pohybující se pod 
bodem mrazu dochází k zmrznutí 
bioodpadu a jeho  přimrznutí ke stě-
nám nádoby. Za takových podmínek 
není možné obsah nádoby vyvézt. -tz-

Režim svozu bioodpadu
Zimní termíny 

svozu bioodpadu

49. týden 2017 4. 12. - 8. 12.
1. týden 2018 1. 1. – 5. 1. 
5. týden 2018 29. 1. - 2. 2.
9. týden 2018 26. 2. - 2. 3.

Atletika Jihlava v uplynulém roce 
dosáhla řady skvělých výsledků.

Atletický oddíl se pravidelně zú-
častňuje atletických a běžeckých 
soutěží jak na Vysočině, tak po celé 
České republice. 

Po dobudování nového zázemí na 
atletickém stadionu Na Stoupách se 
její členská základna výrazně rozrost-
la, a také dosáhla řady vynikajících 
výsledků. Podíl na tom mají i trenéři 
Jiří Švec, David Kristinus, Marie Pyt-
líková, Bohumír Machovec a ostatní, 
kteří se věnují atletickému potěru.

Mezi nejúspěšnější atlety se zařa-
dili Jan Švec (vyhodnocen nejlepším 
atletem Kraje Vysočina za rok 2016, 
MČR junioři, skok o tyči, 4. místo), 
Lucie Pertlíková (38 setin za limitem 
na ME juniorů na 400 m př., MČR 
juniorů 400 m př. 3. místo), Gabri-
ela Vejvarová (13. místo na MČR ve 
vícebojích, zařazena do SCM atle-

tického svazu), Patricie Vrzalová (4. 
místo na MČR ve vícebojích), An-
drea Zabloudilová (MČR v dorostu 
5. místo 100 m př.), Jakub Smetana 
(2. místo MČR do 22 let, 1500 m). 
Dalšími úspěšnými atlety jsou ještě 
Mikuláš Střelec, Lenka Koubková, 
Michaela Marešová, Martin Kopec-
ký.

V soutěži družstev postoupila 
družstva žen a mužů do II. ligy, prv-
ní místo v krajském poháru obsadila 
družstva mladší přípravky dívek, ju-
niorky a junioři.

Doufám, že rok 2018 bude stejně 
úspěšný jako letošní. Jednou z vr-
cholných akcí, které na našem stadi-
onu proběhnou, bude Mezikrajové 
utkání družstev staršího žactva 17. 
června 2018.

Jana Nováková Hotařová,
předsedkyně oddílu 

a zastupitelka města (ČSSD)

Úspěchy Atletiky Jihlava 2017


