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22. listopadu bude magistrát města 
od 12 hodin uzavřen! Úřední hodiny 
budou zkráceny z důvodu přerušení 
dodávky elektrické energie.

Provozovatel distribuční soustavy 
elektrické energie, společnost E.ON 
Distribuce, přeruší 22. listopadu do-
dávku elektrické energie. Bez proudu 
bude celá jihlavská radnice společ-
ně s městskou knihovnou. Otevírací 
doba magistrátu se zkrátí o dvě hodi-
ny – v pátek 22. listopadu bude ote-
vřeno pouze do 12 hodin.

„Na elektrickém proudu jsou v dnešní 
době závislé veškeré evidenční i účetní 
systémy, a tak nelze služby poskytova-
né Magistrátem města Jihlavy během 
odstávky nijak nahradit. Předem se 
všem občanům za vzniklé komplikace 
omlouváme,“ uvedl tajemník úřadu 
Evžen Zámek. -tz-

Od letošního února probíhala 
v Jihlavě v ulici Na Dolech výstavba 
dopravního terminálu. 

Nový přestupní uzel bude mít regi-
onální význam  mezi osobní vlako-
vou, veřejnou linkovou a městskou 
hromadnou dopravou. Terminál ob-
sahuje zastávky pro zmíněné druhy 
veřejné hromadné dopravy a navíc 
zajišťuje jejich adekvátní  návaznost 
na cyklistickou a pěší dopravu. Do-
pravní terminál Jihlava – Staré Hory 
byl slavnostně otevřen 25. října.

„Dopravní terminál ve Starých Ho-
rách by se měl stát malým bratrem pro 
plánovaný mnohem větší Centrální 
dopravní terminál. A to jak z hledis-
ka užitnosti, tak z hlediska spolupráce 
na výstavbě, během které se do práce 
zapojila i Správa železniční dopravní 
cesty, a to  ve formě výškové úpravy ná-
stupiště vlakové zastávky,“ uvedl ná-
městek pro oblast rozvoje města Petr 
Laštovička.

Nový přestupní terminál v sobě in-
tegruje točnu MHD s konečnou za-
stávkou, původní výstupní a nástup-
ní zastávku pro veřejnou linkovou 
dopravu doplněné o  přístřešky pro 
cestující, a vlakovou zastávku. 

Městský dopravní terminál  
Jihlava – Staré Hory je otevřen

DOPRAVNÍ terminál Jihlava – Staré Hory byl slavnostně otevřen 25. října.
 Foto: archiv MMJ

V prostoru mezi konečnou zastáv-
kou MHD a vlakovým nástupištěm 
byla vybudována nová uzavřená če-
kárna se sociálním zařízením pro 
cestující a zázemím pro řidiče MHD. 
V čekárně nechybí elektronický in-
formační systém a nezbytný mobili-
ář, u budovy terminálu jsou pak kro-
mě jízdenkového automatu MHD 
k dispozici také cyklostojany a cyk-
loboxy.

Tento projekt byl spolufinancován 
ze strukturálních fondů Evropské 
unie v rámci Integrovaného regio-
nálního operačního programu, a to 
prostřednictvím Integrovaného plá-
nu rozvoje území Jihlavské sídelní 
aglomerace. Dotace na více než osmi 
milionovou investici by měla dosáh-
nout necelých sedmi milionů korun. 
Zhotovitelem stavby byla společnost 
SATES Čechy s. r. o. -tz-

Změna provozních 
hodin magistrátu

Do 23. listopadu 2019
Dům Gustava Mahlera,  

Znojemská 1089/4

Irena Wagnerová – ZátIší

Nalezená krása a kouzlo věcí ukry-
tých v zákoutích domova z pohledu 
jihlavské akademické malířky.

Zápis do živnostenského rejstříku 
provádí příslušný živnostenský úřad 
okamžitě a zdarma. Čerství podnika-
telé se však někdy nechají nachytat a 
zaplatí za zápis do jiného rejstříku 
od firmy, která má jméno podobné 
tomu oficiálnímu. Není se ale čemu 
divit, nových informací je při začát-
ku podnikání hodně a nováčci se 
snaží být poctiví.

„Živnostenský rejstřík je podle zá-
kona v části veřejný a nové zápisy se v 
něm objeví téměř okamžitě po zápisu. 
Šmejdi tak přesně vědí, koho nachy-
tat. Čerství podnikatelé se ale většinou 
snaží být poctiví a možná ve strachu ze 
sankcí falešnou složenku zaplatí,“ při-
blížil vedoucí živnostenského úřadu 
v Jihlavě Jan Kubišta.

Proti novodobým šmejdům se však 
bránit nedá, zákazník zaplatí za za-
psání do rejstříku, ale soukromého. 
„Trestní oznámení na neznámého pa-
chatele jsem již státnímu zastupitelstvu 
poslal. Avšak podvodníci mají vždy u 
složenky uvedeny informace, které ob-
jasňují, že nejde o úřad a platba není 
ničím podmíněna. Bohužel se počítá i 
malé písmo v záhlaví, které kvůli zavá-

dějícímu názvu podnikatelé již nečtou 
a zákon tedy nepřekračují,“ uvedl Jan 
Kubišta.

Pracovníci registračního oddělení 
se však snaží při jednání na živnos-
tenském úřadu na tyto podvodné fir-
my upozornit.

Podle vedoucího jihlavského živ-
nostenského úřadu se v nedávné době 
na tomto „černém trhu“ objevila již 
třetí společnost, která složenky do 
schránek nových živnostníku zasílá.

Tato činnost však poškozuje i jmé-
no úřadu. „Živnostníci nás často obvi-
ňují z toho, že iniciály jejich firmy po-
dáváme soukromým firmám. To však 
není pravda, živnostenský rejstřík je v 
jedné své části veřejně dostupný všem,“ 
doplnil Jan Kubišta.

Nezbývá než poradit, aby si každý 
nový podnikatel složenku ve schrán-
ce důkladně pročetl a ujistil se, že je 
opravdu od úřadu, který v Jihlavě vše 
zasílá s hlavičkou Obecní živnosten-
ský úřad, Magistrát města Jihlavy. 
Pokud si i tak nejste platbou jisti, 
stačí zavolat přímo na registrační od-
dělení úřadu, a to na číslo: 565 593 
210. -tz-

Listopad se blíží a s ním i čas, kdy 
oranžovou barvu ze spadaného listí 
nahradí bílá sněhová pokrývka. Kdy 
přesně zima přijde, však ví jenom 
Svatý Martin, který Jihlavou projede 
11. listopadu. Přidejte se do průvodu 
ke kejklířům, husám i andělíčkům. 
Primátorka i radní města Jihlavy Sva-
tého Martina po trase kolem Masa-
rykova náměstí také doprovodí!

„Svatý Martin je jednou z nejoblí-
benějších tradičních akcí, u které přeci 
nemůžeme chybět! Třeba já už jsem 
zvědavá, jakou zimu nám Martin le-
tos předpoví a kdy vůbec ten bílý sníh 
napadne. Těším se na tu atmosféru a 
už teď děkuji všem pořadatelům, a to 
hlavně za krásnou tradici, jakou nám 
tady v Jihlavě vytvořili,“ vyjádřila Ka-
rolína Koubová, primátorka města 

Jihlavy.
Svatomartinský svátek letos od 14 

hodin doprovodí tradiční řemeslný 
jarmark na Masarykově náměstí i za-
jímavý kulturní program. Od 16 ho-
din zahraje kapela Jarda Band, kte-
rou po průvodu v 18 hodin nahradí 
kapela studentů a absolventů školy 
Jedličkova ústavu The Tap Tap.

„Letos se nezapomene ani na ohňo-
stroj, který vypukne po ukončení prů-
vodu. Ten začíná v 17 hodin a povede 
tradiční trasou od Brány Matky Boží 
přes Palackého a Benešovu ulici zpět 
na ulici Matky Boží, odkud už se pů-
jde na dolní Masarykovo náměstí k pó-
diu,“ uvedl Tomáš Koukal, vedoucí 
odboru školství, kultury a tělovýcho-
vy jihlavského magistrátu.

 -tz-

Nový typ šmejdů: Zneužívají 
čerstvě zapsané živnostníky

Svatého Martina v Jihlavě 
doprovodí radní města

PO PRŮJEZDU sv. Martina se opět zhasne veřejné osvětlení a vypukne svato-
martinský ohňostroj. Foto: archiv MMJ

PROPAGAČNÍ TRIČKA. Trička pro děti s logem Jihlavy a ilustrací od Evy Bys-
trianské zakoupíte na Turistickém informačním centru za pouhých 110 korun! 
V dostání jsou ve čtyřech barvách, modré, žluté, růžové a bílé, a to ve velikostech 
XS až XL. Foto: archiv MMJ

Noste Jihlavu!


