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Pokud někdo hodlá ohlásit živnost 
volnou, stačí, když na živnosten-
ském úřadu předloží občanský prů-
kaz a zaplatí správní poplatek, kte-
rý je u prvního ohlášení 1.000 Kč. 
Živnostenský úřad prostřednictvím 
stanoveného informačního systému 
komunikuje se základními registry, 
rejstříkem trestů a obchodním rejst-
říkem. 

„Kromě toho můžeme podnikate-
le přihlásit na fi nanční úřad, okresní 
správu sociálního zabezpečení a zdra-
votní pojišťovnu a i v průběhu pod-
nikání můžeme změnové údaje, kte-
ré podnikatel živnostenskému úřadu 

Elektronizace 
pomáhá živnostníkům

Už čtvrtý rok bez přestávky sledu-
je měřící zařízení kvalitu ovzduší v 
Jihlavě. Výsledky za uplynulý rok 
2012 jsou nejlepší za sledované ob-
dobí. V jihlavském ovzduší ubyly 
prachové částice i oxidy dusíku. 

Stále ale platí to, že nejvíce ovzduší 
negativně ovlivňuje doprava a lokál-
ní topeniště, tedy kamna a kotle, kte-
ré buď nejsou dobře seřízeny, nebo v 
nich lidé topí nevhodným palivem a 
odpadem. Výsledky prezentoval zá-
stupcům Jihlavy, Kraje Vysočina a no-
vinářům Český hydrometeorologický 
ústav.

Jihlava podle aktuálních výsledků 
patří mezi nejčistší krajská města v 
České republice. Vývoj v Jihlavě ko-
píroval situaci v celé republice, na 
dobrém výsledku měly podíl přízni-
vé rozptylové podmínky. Snižování 
prašnosti pomáhají i jednoduchá, ale 
účinná řešení – úklid komunikací a 
doplňování vhodné zeleně. 

„Loni město v rušné Jiráskově ulici vy-

Jihlaváci loni dýchali lepší vzduch
sázelo přes 1.234 keřů, které jsou odol-
né a rostou i v nepřívětivém prostředí u 
komunikací, dovedou dobře zachycovat 
prachové částice. Podobné opatření při-
pravujeme u sjezdu z dálnice v Pávově. 
Jdeme postupnými kroky,“ připomněl 
některé z mnoha aktivit primátor 
města Jaroslav Vymazal. Řešení zele-
ně je nedílnou součástí tzv. revitalizací 
sídlišť, loni město dokončilo revitali-
zaci na Královském Vršku a připravu-
je úpravy na největším sídlišti města 
Březinky atd. 

Jihlava aktuálně připravuje systém 
preference městské hromadné dopra-
vy, buduje pěší koridory a cyklostez-
ky. „Pokud se městu podaří vytvořit do-
stupnou hromadnou dopravu a vytvořit 
podmínky pro nemotorovou dopravu, 
pak lidé nemají důvod sedat do osob-
ních aut. Máme požadavky široké veřej-
nosti i zaměstnanců konkrétních fi rem 
na vytváření podmínek pro alternativní 
dopravu,“ uvedl primátor Jaroslav Vy-
mazal.

Podrobné sledování čistoty ovzduší 
v Jihlavě probíhá nad rámec monito-
ringu prováděného státem, na úhradě 
se rovným dílem podílí město a Kraj 
Vysočina, náklady na měření a vyhod-
nocení jsou asi 550 tisíc korun ročně. 
Měřicí zařízení je umístěno v nejza-
tíženějším místě, v průmyslové zóně 
blízko dálnice D1 a dálničního přiva-

děče. Další měřicí stanice je v Jihlavě 
u ZŠ Demlova, jíž naměřená data se 
jen nepatrně liší od údajů z Košetic, 
kde je jedno z nejčistších ovzduší v 
republice. Zde se od začátku tohoto 
roku začalo na státní náklady sledovat 
i množství karcinogenních polyaro-
matických uhlovodíků a těžkých ko-
vů. -rt-

Stavba nové badmintonové haly a 
zázemí za 40 milionů korun se blí-
ží do úplného fi nále. Stavební část 
bude hotová do konce února, pro 
širokou veřejnost se objekt otevře v 
květnu. Do té doby musí společnost 
Teniscentrum ještě vysoutěžit do-
dávku interiéru v ceně asi 2 milionů 
korun. 

Nová víceúčelová hala (30x18 me-
trů) bude primárně sloužit pro bad-
minton, vyznačeny už jsou čtyři no-
vé kurty, ale také kurt na odbíjenou a 
nohejbal. Hala může sloužit i školám 
a organizacím, které nemají vhodné 
vlastní prostory např. pro malou ko-
panou, aerobik…

Před dokončením je rovněž nová 
budova s recepcí a společenskými 
prostory, která nahradí původní pro-
story nevyhovujících šaten, sociální-
ho zařízení, kanceláří a občerstvení, 
vybudované v minulosti v Akci Z. 
Hala i provozní budova jsou připra-
veny pro případnou budoucí nástav-
bu, ve které vznikne ubytování, well-
ness a přesunou se do ní kanceláře, 
které budou zatím v přízemí.

Investorem je společnost Teniscen-
trum, ve kterém má město Jihlava 52 
procent, 48 procent drží soukromý 
sektor. Stavba je hrazena z 19 milio-
nového úvěru a z vlastních prostřed-
ků společnosti. -rt,lm-

Teniscentrum: Badmintonová 
hala před dokončením

BADMINTONOVÁ hala získala svoji podobu a v květnu se otevře veřejnosti.
 Foto: archiv MMJ

oznámí, předat těmto institucím, a to 
v rámci služby Centrálního registrační-
ho místa. V dnešní době vyplňujeme za 
podnikatele formulář elektronicky, ten 
podnikatel jen vytištěný podepíše. Pryč 
je doba, kdy na živnostenském úřadu 
podnikatelé formuláře ručně vyplňo-
vali,“ řekla vedoucí živnostenského 
úřadu Irena Niklová. 

Další prospěšnou činností je po-
radenská služba Jednotného kon-
taktního místa, která je pro zájemce 
zdarma. Pracovníci, kteří se touto 
agendou zabývají, jsou schopni po-
radit, jak vstoupit do podnikání v 
kterékoliv zemi Evropské unie, a to 
v jakémkoliv odvětví činnosti, nejen 
v živnostenském podnikání. Pracov-
níci komunikují v angličtině i něm-
čině a mohou nejenom poradit, ale 
i zprostředkovat kontakty na úřady v 
jednotlivých státech EU.  -lm-

MFDF se prezentoval 
v Bruselu

Vyhlášené bruselské artové kino 
Nova se na čtyři dny stalo centrem 
evropského dokumentárního fi lmu. 
Počátkem února zhlédli diváci osm 
fi lmů ze čtyř soutěžních kategorií 
loňského ročníku jihlavského Me-
zinárodního festivalu dokumentár-
ních fi lmů. Krajské město zastupoval 
první náměstek primátora Rudolf 
Chloupek.

Každou z projekcí navštívila při-
bližně šedesátka fi lmových fanouš-
ků, která měla možnost diskutovat i 
se samotnými režiséry. 

Jedna z projekcí se uskutečnila ta-
ké v Evropském parlamentu pod zá-
štitou europoslankyně Zuzany Br-
zobohaté a za účasti hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka, zástupců 
Kraje Vysočina, města Jihlavy, orga-
nizátorů mezinárodního fi lmového 
festivalu a přibližně osmdesáti po-
zvaných hostů. -lm-  


