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Stříbrné pomezí provede Jihlavou i okolím

V květnu 2011 v 16.30 město Jih-
lava uvedlo zahajovací cyklojízdou 
do života nový unikátní turistický 
systém nazvaný Stříbrné pomezí. 
Projekt vyznačil 270 km turistických 
tras pro pěší i cyklisty v okruhu asi 
12 km kolem města. Jihlava systém 
vytvořila ve spolupráci s 26 part-
nerskými obcemi za účelem rozvoje 
cestovního ruchu a zkvalitnění infor-
mačních služeb v cestovním ruchu. 

„Systém je velmi jednoduchý. V ob-
cích a v uzlových bodech jsou mapy, 
na kterých si najdete cíl své cesty. Sta-
čí, abyste si zapsali nebo zapamatova-
li čísla úseků, po kterých pojedete. Po 
číslech pak snadno dorazíte do cíle,“ 
popsal jednoduchý systém, který se 
úspěšně rozvíjí také např. v Holand-
sku, primátor Jaroslav Vymazal. 

Na trasách jsou v jednotlivých ob-
cích umístěny informační tabule s 
přehledovou mapou, informacemi 
a zajímavostmi o daném místě. Ne-
chybí informační a propagační ma-
teriály, tedy turistický průvodce, 

skládaná přehledová mapa, 5 druhů 
infokaret s doporučenými okruhy a 
cédéčko. Součástí projektu jsou sa-
mostatné webové stránky projektu, 
které mohou uživatelům pomoci při 
plánování tras.

Jedinečnost projektu spočívá v po-
době turistického značení, a to 65 
očíslovaných rozcestníků umístě-
ných na křižovatkách tras, tzv. pat-
níků se šipkami. Turista se v terénu 
pohybuje po trasách pomocí doplň-
kového značení od patníku k patní-
ku. 

Více informací je k dispozici od 1. 
května 2011 na webových stránkách 
projektu www.stribrnepomezi.eu ne-
bo v propagačních materiálech, kte-
ré jsou k vyzvednutí na Turistickém 
informačním centru v Jihlavě a na 
kontaktních místech v partnerských 
obcích. 

Projekt vznikal v letech 2009-2011 
a je spolufi nancován z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jiho-
východ. Celkové náklady jsou pláno-
vány na 2.490 tis. Kč. Na realizaci se 
podílí osm dodavatelů. 

Podrobnou mapu s vyznačenými 
trasami přinášíme v tomto vydání 
Novin jihlavské radnice na straně 
20-21. -lm-

TRASY STŘÍBRNÉHO POMEZÍ OTEVŘENY. Unikátní turistický systém Stří-
brné pomezí je otevřen. Několik desítek cyklistů v květnu přijelo na Masarykovo 
náměstí v Jihlavě, odkud vystartovala první zahajovací jízda po nově vyznače-
ných trasách. Účastníky přivítal primátor Jaroslav Vymazal, který pak skupinu 
cyklistů provedl městem. Na startu si nejen účastníci jízdy mohli vyzvednout bro-
žurky s mapou a doporučenými trasami.  Foto: Lubomír Maštera

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
středa  8:00 – 17:00
čtvrtek  8:00 – 14:00
pátek  8:00 – 14:00


