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Dlouho očekávanou rekonstrukcí prochází ulice Kollárova v Jih-
lavě. Úsekem mezi Sokolovskou a Havlíčkovou ulicí se už nebude 
projíždět po dlažebních kostkách, ale po asfaltu. 

Úpravám na povrchu budou předcházet opravy kanalizace a vo-
dovodů. Vznikne 60 metrů nového chodníku směrem k hlavnímu 
vlakovému nádraží, původní chodníky se předláždí, také místa pro 
stání aut budou nově vydlážděna. Projekt pamatuje na obnovu ve-
řejného osvětlení včetně osvětlení přechodů pro chodce. 

Upravovaný úsek je dlouhý asi 400 metrů. Po dobu stavby bude 
ulice Kollárova podle potřeb částečně nebo úplně uzavřena, objízd-
ná trasa povede po ulicích Havlíčkově a Jiřího z Poděbrad.

Dodavatelem stavby je fi rma Eurovia, která ve výběrovém řízení 
nabídla nejnižší cenu 7,2 milionu korun bez DPH. Hotovo podle 
smlouvy musí být do května 2012, v případě příznivého počasí ale 
dodavatel odhaduje dokončení ještě v roce 2011. -lm-

Na Kollárce se bude jezdit po asfaltu

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

Vyznačená 
objížďka 

Kollárovy ulice

VLNOBITÍ dlažby na Kollárově ulici rozzuřilo nejednoho řidiče, ale 
tomu je konec. Ulice prochází rekonstrukcí. Foto: Lubomír Maštera


