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Jedno místo usnadní start podnikání
Již druhým rokem funguje na obecním živnostenském úřadu tzv. Jednotné 

kontaktní místo, které je zřízeno jako jediné v Kraji Vysočina.
Účelem jednotného kontaktního místa je především usnadnit podnikate-

lům zahájení jejich podnikatelské činnosti, a to jak českým podnikatelům, 
kteří zamýšlejí poskytovat své služby v jiných členských státech Evropské 
unie, tak poskytovatelům služeb z jiných členských států, kteří chtějí své pod-
nikání rozšířit na území České republiky. Na jednom místě tak obdrží veškeré 
informace nezbytné pro vstup do podnikání, a to jak v režimu přeshraniční-
ho poskytování služeb, tak v režimu usazení. Jednotné kontaktní místo pře-
dá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému 
o této žádosti rozhodovat, funguje tedy jako prostředník mezi podnikatelem 
a příslušnými orgány.

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace ohledně:
• získání oprávnění k poskytování služby v ČR (náležitosti žádosti)
• získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech EU, 

EHP a Švýcarské konfederace
• opravných prostředků proti rozhodnutí správních orgánů a možností 

řešení sporů
• ochrany spotřebitele v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarské 

konfederace
• sdružení nebo jiných právnických osob, které mohou poskytovatelům 

či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc

Kontakt na Jednotné kontaktní místo v Jihlavě:
Magistrát města Jihlavy
obecní živnostenský úřad
Třebízského 16
586 28 Jihlava

Bc. Martin Šebesta – kontrolní a správní oddělení, 1. patro, kancelář č. 8
Telefon: 567 167 352
E-mail: jkm@jihlava-city.cz

Úřední hodiny:
pondělí  8:00 – 17:00
úterý  8:00 – 14:00
středa  8:00 – 17:00
čtvrtek  8:00 – 14:00
pátek  8:00 – 14:00

Vedení města vyhlásilo výzvu k po-
dání žádosti o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Jihlavy na projekt v oblasti 
kultura, realizovaný v období od 01. 
08. 2011 do 31. 12. 2011.

1/ V rámci okruhu:
PRŮBĚŽNÝ GRA NT
pro období 01.08. – 31.12. 2011
maximálně 40 000 Kč
2/ Zaměření projektu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního měs-
ta Jihlavy (dále dotace) je zajistit do 
konce roku 2011 co nejpestřejší kul-
turní nabídku určenou nejrůznějším 
skupinám obyvatel města Jihlavy. 

Grant je určen na podporu jedno-
rázových, nepředvídaných akcí, kdy 
možnost jejich konání se vyskytne v 
průběhu daného období - do konce 
r. 2011. Zároveň je grant určen na 

podporu jednorázových akcí, kte-
ré se budou konat v daném období 
a nebyly doporučeny ke schválení 
v rámci grantového systému pro r. 
2011 (do 10. 1. 2011).

Důraz bude kladen na to, aby byly 
v Jihlavě podpořeny kulturní akce a 
aktivity, které budou přínosem pro 
město, a to v těchto oblastech a kate-
goriích:

Performing Arts /Živé, 
reprodukované umění/
Hudba – klasická
Hudba – ostatní
Hudba – vzdělávací koncerty
Divadlo – místní
Divadlo – hostující
Divadlo – dětská představení
Tanec
Happening
Výstava

Město vyhlásilo kulturní grant
Vzdělávací pořady
Vizuální umění
Film
Výtvarné umění
Kulturní dědictví
Městské slavnosti a jiné akce 
a aktivity 
Žádosti budou přijímány nejpozdě-

ji do 31. října 2011.  Bližší informace 

a průběžné konzultace poskytuje od-
bor školství, kultury a tělovýchovy 
Magistrátu města Jihlavy, kontaktní 
osoby:

Mgr. Tomáš Koukal, e-mail: 
tomas.koukal@jihlava-city.cz
tel: 567 167 440, 605 206 159
Mgr. Petr Šilhart, 
e-mail: petr.silhart@jihlava-city.cz
tel: 567 167 442 -lm-

INSPEKCE NA VODNÍM RÁJI. Při příležitosti přivítání dvoumiliontého návštěv-
níka provedl jednatel Služeb města Jihlavy Jindřich Klega se svojí sekretářkou a 
vedoucím Vodního ráje Miroslavem Veselým prohlídku venkovní části koupaliště. 
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