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Jihlavský magistrát přidává
úřední hodiny pro veřejnost
Pracujícím mimo Jihlavu, studentům, ale i domácím přijde vhod prodloužení úředních hodin jihlavského magistrátu. Od Nového roku bude úřad v
pátek zavírat přepážky o tři hodiny později, tedy ve 14 hodin. „Jde o reakci
na požadavky obyvatel, zejména těch, kteří se v týdnu do města na úřad nedostanou,“ komentoval novinku tajemník Magistrátu města Jihlavy Lubomír
Dohnal.
Úřední hodiny v pondělí a ve středu zůstanou beze změn od osmé do sedmnácté odpoledne.
O úředních sobotách se na magistrátu zatím neuvažuje. Dosavadní pokusy neměly velký ohlas. „Několik lidí se přišlo podívat, zda je opravdu otevřeno,
ale nic si nevyřizovali,“ vysvětlil ředitel úřadu Lubomír Dohnal.
V souvislosti s nutnými výměnami řidičských průkazů jihlavský magistrát
zřídil do konce roku 2010 navíc úřední čtvrtek na odboru dopravy. Požádat
o výměnu řidičáku bylo možné i na Silvestra do jedenácté hodiny.
-lm-

Začalo vyvážení sněhu
z ulic krajského města
V pátek 17. prosince začalo vyvážení sněhu z ulic historického centra Jihlavy.
„V případě dalšího sněžení by už
nebylo kam sníh hrnout,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Ján Tinka.
Sníh se odvážel z ulic Komenského,
Palackého, Matky Boží, Divadelní, z
Masarykova náměstí a ze Znojemského mostu, z ulic Husova a Jana
Masaryka.
Stejně jako v minulosti je sníh vyvážen na volné prostranství k řece
Jihlavě.

„Je to blízko centra, nemusíme hradit velké částky za ujeté kilometry, je
to ale i bezpečné místo pro odtávání
sněhu,“ dodal ještě Ján Tinka s tím,
že na vyvážení sněhu je použito šest
nákladních aut, jeden velký a tři
menší nakladače a dva traktory.
Situace zatím nevyžaduje, aby
Magistrát města Jihlavy zřizoval náhradní parkoviště přímo na volném
prostranství Masarykova náměstí.
Minulou zimu tak úřad řešil parkování v době vyvážení sněhu ulic v
centru města.
-lm-

Upozornění pro podnikatele
Původci odpadů, pokud vyprodukují nebo budou nakládat s více než 100 kg nebezpečných nebo 100 t ostatních odpadů v roce 2010, jsou povinni do 15. února 2011 zaslat hlášení o druzích,
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi
Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí (pokud je s odpady nakládáno ve správním
území statutárního města Jihlavy).
Formulář pro hlášení je přílohou č. 20 vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a je k dispozici na stránkách města www.jihlava.cz (Magistrát – Odbory magistrátu – Odbor
životního prostředí – Formuláře – str. 2 – Hlášení
o produkci odpadů). Interaktivní internetový formulář je možné využít na adrese http://odpady.
inisoft.cz. Informace o případné povinnosti hlásit
do ISPOP naleznete na stránkách www.irz.cz a

www.ispop.cz. Další info na tel. 567 167 700 a 567
167 701.
Provozovatelé středních zdrojů znečištění
ovzduší budou v průběhu ledna až března, nejpozději do 31. 3. 2011 plnit svou oznamovací povinnost ve formě datového standardu do ISPOP,
který zajistí distribuci těchto hlášení příslušným
orgánům ochrany ovzduší. Odpadá tak povinnost
předávat tyto údaje v listinné podobě. Veškeré informace najdete na stránkách www.ispop.cz.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají povinnost vést průběžnou evidenci o tom,
jak nakládají s odpady, které při jejich činnosti
vznikají. Tím se rozumí, že se při případné kontrole prokážou soupisem toho, kolik a jaký odpad
předali osobě oprávněné k odstraňování odpadu
dle zákona (včetně dokladů - vážní lístky atd.) a

nebo platnou smlouvou se svozovou společností,
která odstraňování odpadu podnikateli zajišťuje.
Právnickým a fyzickým osobám oprávněným k
podnikání, které využívají systém zavedený statutárním městem Jihlava pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy, hrozí pokuta do výše 300.000 Kč. Takto bude sankcionován
ten, kdo k odstraňování odpadu využívá nádoby
určené pro obyvatele města. Totéž platí i pro kontejnery na tříděný odpad. Statutární město Jihlava
v současné době smlouvy o zapojení do systému
neuzavírá, smlouvu lze uzavřít přímo se svozovou
společností. Informace o této záležitosti na tel.
567 167 722.
Bohuslava Kolmanová,
vedoucí oddělení odpadového hospodářství
a ochrany ovzduší

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 podnikatelům 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 podnikání rozšířit na území České republiky. Na jednom místě tak obdrží veškeré
informace nezbytné pro vstup do podnikání, a to jak v režimu přeshraničního poskytování služeb, tak v režimu usazení. Jednotné kontaktní místo předá 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
pondělí
pondělí
středa
čtvrtek
pátek

08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 14:00
08:00 – 14:00

