
STRANA 18 Aktuality NJR – SRPEN 2019

Pohotovostní služba zubních lékařů – srpen 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

3. So Stomatologické centrum Jihlava, 
recepce Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

4. Ne MDDr. Mátlová Lenka
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  
Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

10. So MDDr. Křikava Libor Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 567 213 032

11. Ne MDDr. Křikava Matouš Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 774 818 088

17. So MDDr. Jelínková 
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  
Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

18. Ne MUDr. Makumbirofa Edson
Moyo Dental Care, s.r.o. Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín,  
602 602 334

24. So MDDr. Havlíčková Hana Varhánkova 227, 588 13 Polná 777 753 636

25. Ne MDDr. Martinák Břetislav
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  
Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

31. So Stomatologické centrum Jihlava,  
recepce Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Radnice hledá posilu na 
útvar městského architekta 

Statutární město Jihlava vypsalo 
výzvu na obsazení funkce odbor-
ného referenta či referentky útvaru 
městského architekta (ÚMA) Ma-
gistrátu města Jihlavy. 

Předpokladem pro uchazeče je 
středoškolské, či vyšší nebo vyso-
koškolské vzdělání v oboru archi-
tektura, urbanismus, krajinářství, 
územní plánování nebo v oboru 
příbuzném. 

ÚMA se těší na nové kolegy s 
tvůrčím přístupem a zájmem o 
koncepční rozvoj města.

Písemnou přihlášku a další infor-
mace naleznete na webu města jihla-
va.cz pod odkazem Volná místa. Při-
hlášku lze podat do 12. srpna.

Provozní doba pracoviště Evidence obyvatel v době od 1. 7. do 31. 8. 2019

Pondělí 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00 12:45 - 14:00
Středa 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 12:45 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 12:45 - 14:00
 
Provozní doba pracoviště Czech POINT a ověřování v době od 1. 7. do 31. 

8. 2019

Pondělí 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00

Úterý 8:00 - 11:30 13:00 - 14:00

Středa 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 11:30 13:00 - 14:00

Pátek 8:00 - 12:00 12:45 - 14:00

Omezení provozních hodin  
v době prázdnin

Vyhlášení výzev magistrátu
Radnice hledá vedoucího 
oddělení správy budov

Statutární město Jihlava vypsalo 
výzvu na obsazení funkce vedoucího 
oddělení správy budov odboru kan-
celáře tajemníka Magistrátu města 
Jihlavy. 

Předpokladem pro získání volného 
pracovního místa je vyšší odborné 
vzdělání, případě úplně střední s ma-
turitou. 

Uchazeč by měl například mít 
obecný přehled o činnosti státní 
správy a samosprávy, případně zku-
šenost se sestavováním rozpočtu 
města.

Písemnou přihlášku a další infor-
mace naleznete na webu města jih-
lava.cz pod odkazem Volná místa. 
Přihlášku lze podat do 12. srpna. -tz-

Prodej bytů a pronájem nebytových prostorů
Statutární město Jihlava, Masary-

kovo nám. 1, 586 01 Jihlava
zveřejňuje záměry
pronajmout nebytové prostory

v přízemí domu  ז Matky Boží 
16 v Jihlavě, nebytovou jednotku č. 
1240/9 s částí nebytové jednotky č. 
1240/8, 51,30 m2, býv. prodejna po-
travin, drogerie a domácích potřeb, 
minimální nájemné po slevě 95.000 
Kč za rok

v přízemí domu  ז Masarykovo 
nám. 23 v Jihlavě, 84 m2, býv. pro-
dejna s dětským zbožím, energetická 
náročnost budovy dle PENB: D, 156 
kWh/(m2.rok), minimální nájemné 
po slevě 105.000 Kč za rok

Bližší informace jsou k dispozi-
ci webových stránkách statutár-
ního města Jihlavy www.jihlava.
cz, na tel. 565 592 631, 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. 

Statutární město Jihlava 
dále zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou draž-
by dne 28. 8. 2019 s uzávěrkou žá-
dostí 26. 8. 2019

pronajmout nebytové prostory
v přízemí domu  ז Divadelní 4 

v Jihlavě, 98,60 m2, býv. prodejna Prv-
ní telefonní, energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2.

rok), minimální nájemné 112.601 Kč 
za rok

v přízemí domu  ז Matky Boží 22 
v Jihlavě, 105 m2, býv. prodejna ETA,  
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 192 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné 221.340 Kč za rok

v přízemí domu  ז Palackého 43 
v Jihlavě, 36 m2, býv. prodejna znač-
kových moravských a francouzských 
vín, minimální nájemné 41.400 Kč 
za rok

v přízemí domu  ז Demlova 36 
v Jihlavě, dvě garážová stání ve dvoj-
garáži, energetická náročnost budo-
vy dle PENB: D, 110 kWh/(m2.rok), 
minimální nájemné za jedno parko-
vací stání (19 m2) 6.707 Kč za rok (+ 
DPH)

v přízemí domu  ז Husova 29 v Jih-
lavě, 44 m2 + skladová kóje ve dvoře 
3,12 m2, býv. prodejna tapet, energe-
tická náročnost budovy dle PENB: 
E, 185 kWh/(m2.rok), minimální ná-
jemné po slevě 46.214 Kč za rok

v přízemí domu  ז Palackého 32 
v Jihlavě, 76,30 m2, býv. prodejna 
pečiva LAPEK, minimální nájemné 
160.840 Kč za rok

ve 3. NP domu  ז 5. května 4 v Jih-

lavě, 13,24 m2 + spoluužívání spo-
lečných prostor včetně WC 10,60 
m2, býv. zubní laboratoř, energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: D, 
100 kWh/(m2.rok), minimální ná-
jemné 8.416 Kč za rok

prodat bytové jednotky
č. 30/2 v mezipatře 1. NP - 2.  ז

NP domu Joštova 11 v Jihlavě, 1+1, 
32,70 m2, minimální kupní cena činí 
951.800 Kč

č. 1963/2 v přízemí domu  ז Ma-
hlerova 7 v Jihlavě, 1+1, 71,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
226 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena činí 1.484.100 Kč

č. 185/1 v přízemí domu  ז Tře-
bízského 12 v Jihlavě, 1+1, 29,30 
m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 315 kWh/(m2.rok), mi-
nimální kupní cena po slevě činí 
885.240 Kč

prodat pozemky (z hlediska 
územního plánu vhodné k vý-
stavbě)

k.ú. Antonínův Důl ז , p.č. 62/1, 
p.č. 64/3 a dále navazující pozemek 
p.č. 379/1 k.ú. Pávov, celkem 1.090 
m2, minimální kupní cena 1.519.200 
Kč

p.č. 94/27  ז k.ú. Zborná, 1.795 
m2, minimální kupní cena 2.698.550 
Kč vč. DPH

p.č. 830/1  ז k.ú. Jihlava, 1.202 
m2, minimální kupní cena 1.926.500 
Kč

Bližší informace včetně pod-
mínek výběrového řízení jsou 
k dispozici na www.jihlava.cz, 
na tel. 565 592 630 – prodej 
bytů, tel. 565 592 631 – proná-
jem nebytových prostorů, tel. 
565 592 646 – prodej pozemků, 
příp. na Majetkovém odboru 
Magistrátu města Jihlavy, Hlu-
boká 8, Jihlava.  

Statutární město Jihlava si vy-
hrazuje právo změnit či doplnit 
tyto záměry, příp. od nich od-
stoupit nebo výběrové řízení 
zrušit. Účastníci výběrového ří-
zení nemají nárok na náhradu 
nákladů spojených s účastí ve vý-
běrovém řízení ani na úroky ze 
složené jistiny.


