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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

Služby města Jihlavy (SMJ) brání 
zlodějům ve snadném lupu. Investují 
statisíce například do ochrany sběr-
ných dvorů.

SMJ  provozují od 1. září 2010 pro 
občany města Jihlavy nový sběrný 
dvůr na ulici Rantířovská. Zde opa-
kovaně během roku řešily krádeže 
zejména vysloužilého elektrozaříze-
ní. 

„Proto bylo nutné udělat zásadní 
bezpečnostní opatření v areálu sběrné-
ho dvora. Do buňky obsluhy bylo nut-
né nechat vyrobit nové okno. Montáž 
a nová úprava konstrukce buňky stála 
20.000 Kč,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek.

K dalšímu vykrádání začalo dochá-
zet i mimo provozní dobu, takže SMJ 
za 45.000 Kč zakoupily velkoobje-
mový kontejner. Do té doby leželo 
volně elektrozařízení v oploceném 
areálu. Po několika dnech musel být 
kontejner opatřen visacím zámkem, 
protože zloději neměli zábrany uza-
vřený kontejner otevřít a odcizit, co 
se jim hodilo. 

Dopadem těchto krádeží byl i vznik 
černých skládek. Zloději z ukrade-
ných lednic otrhali všechny plechy a 
takto znehodnocené lednice poho-
dili různě po blízkém okolí. Dalším 
cílem zlodějů byly odevzdané kovy, 
a proto se na stávající oplocení mu-
sel umístit ostnatý drát. Posledním 
a zároveň nejúčinnějším opatřením 
byla instalace kamerového systému 
s nočním viděním a záznamovým 
zařízením. Soustava 3 kamer mo-
nitoruje 24 hodin dění na sběrném 
dvoře a uchovává záznam po dobu 
7 dnů. Náklady na realizaci kamero-
vého projektu dosáhly 114.155 Kč. 
Na fi nancování se výrazně podílel i 

Sběrný dvůr odolává zlodějům
 Návštěvnost:  4.992 zákazníků
 Elektrozařízení:  2.216 kusů
 Pneumatiky:  1.148 kusů
 Objemný odpad:  160 tun
 Bioodpady:  38 tun
 Kovy: 8,8 tuny
 Papír:  4,6 tuny
 Plasty:  1,4 tuny
 Sklo:  0,9 tuny

Fond ASEKOL, který přispěl část-
kou 70.000 Kč. 

Na sběrném dvoře o rozloze 450 
m2 je možné odkládat nepotřebný 
objemný odpad, kovové odpady, 
pneumatiky, papír, plasty, sklo, tele-
vize, lednice a další elektrozařízení. 

Do sběrného dvora se může také 
vyvážet biologický odpad ze zahrad. 
Provozní doba sběrného dvora pro 
občany je každý všední den od 9.00 
do 17.00 hodin, a to kromě státních 
svátků. 

„Sběrný dvůr na Rantířovské ulici je 
třetím zařízením tohoto druhu ve měs-
tě Jihlava. Vznikl ve spolupráci s měst-
skou společností Správa městských lesů, 
která pro tyto účely poskytla část svého 
areálu. V této lokalitě byl zřízen pro-
to, aby občané sídlišť U Hřbitova, Za 
Prachárnou, Horní Kosov a Na Dolině 
měli sběrný dvůr ve své oblasti,“ dopl-
nil Málek. 

Veškeré náklady na vybudování a 
vybavení areálu hradily SMJ a ko-
nečná částka dosáhla výše 400.000 
Kč. Statistické údaje z období provo-
zu sběrného dvora od 1. října 2010 
do 30. září 2011 ukazují, že občané 
mají o tento druh služby zájem.  -lm-

Dětské hřiště u letního kina v lesoparku Heulos má nové atrakce, spíše než 
dětem jsou ale určeny dospělým.  Odbor správy realit jihlavského magistrátu 
zde nechal umístit venkovní posilovací stroje, na kterých si mohou návštěv-
níci podle libosti zacvičit. 

„Jde o jednoduché stroje, na kterých se cvičí s vlastní váhou. V mnoha zahra-
ničních městech jsou docela běžnou součástí městského mobiliáře. Vyhledávají je 
jak sportovci, tak třeba senioři na protáhnutí při procházkách,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal.

Celkové náklady na pořízení a umístění jsou asi 250 tisíc korun. Podobné 
stroje, které kromě nepřízně počasí musí odolat i vandalům, hodlá radnice 
umístit i na sídlišti Královský vršek. -lm-

V Heulosu jsou nové
posilovací stroje

CVIČIT nyní mohou zájemci o svoji fyzickou připravenost nyní i venku a zdar-
ma. V areálu dětského hřiště vedení města nechalo postavit posilovací stroje.
 Foto: archiv MMJ


