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Služby města Jihlavy (SMJ) budou 
ještě do 8. 7. v Jihlavě provádět dezin-
fekci sběrných nádob na odpady - po-
pelnic a kontejnerů. Dezinfekce bude 
probíhat ve svozový den v dané ulici.
Práce se budou provádět ve spoluprá-
ci s odbornou fi rmou a ta zajistí dez-
infekci nádob, které užívají obyvatelé 
Jihlavy na odpad z domácností.

Dezinfekce se bude provádět zhru-
ba u 6000 popelových nádob (cena 
52,- Kč/1 kus) a 600 kontejnerů (ce-
na 105,- Kč/1 kus). Ceny jsou uvede-
ny bez DPH. 

„Speciální vůz na dezinfekci nádob 
pojede po trase svozu komunálního od-
padu a pomocí hydrauliky, trysek, stude-
né vody a saponátů provede pod tlakem 
dezinfekci nádoby. Uvedená technologie 
není schopna z popelnic zcela odstranit 
ztuhlé tuky a jiné pevné složky odpa-

dů, které se během používání usadí na 
stěnách a dně popelových nádob,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Ve čtvrtém týdnu od 4. 7. 2011 do 
8. 7. 2011 proběhne dezinfekce v 
příměstských obcích Popice, Vyso-
ká, Pístov, Heroltice, Hruškové Dvo-
ry, Henčov, Pávov, A. Důl a Červený 
Kříž. 

V tomto týdnu budou také na vy-
tipovaných kontejnerových stáních 
tříděného odpadu vyzkoušeny nové 
postupy mytí povrchu nádob.

„Vzhledem k tomu, že dezinfekce bu-
de prováděna po celý den, prosíme ob-
čany, aby sběrné nádoby nechávali ve 
svozový den přistavené až do pozdních 
večerních hodin. Důležité je, aby k nim 
byl přístup, nádoby nebyly blokovány 
zaparkovanými vozidly a nedával se 
do nich odpad! Nádoba, u které bude 

provedena dezinfekce, se opatří nálep-
kou s označením roku 2011,“ upřesnil 
Málek.

V případě, že občanům nebude po-
pelová nádoba dezinfi kována v ter-
mínu, který je výše uveden, tak mo-
hou volat v době od 6.00 do 14.30 
na SMJ (567 553 227, 237, 251). 
Zde jim bude poskytnuta informa-
ce a případně provedena náprava. 
Při oznamování nedostatků či stíž-
nostech je potřeba dodržet termín 
plánovaného dezinfi kování,  to zna-
mená do 8. 7. 2011. Potom již nelze 
nádoby dezinfi kovat, protože fi rma 
provádějící tyto práce opouští Jihla-
vu a přemisťuje se do dalšího města.

Firmy a podnikatelé si mohou ob-
jednat dezinfekci jimi užívaných 
nádob u této společnosti za úplatu.
 -lm-

Dezinfekce popelových nádob
Na budovu Horáckého zimního 

stadionu je nově přesunuta siréna, 
která dosud byla na budově MŠ 
v Antonínově Dole (v sousedství 
skláren). 

Siréna je na stadion přesunuta po 
dohodě s Hasičským záchranným 
sborem, je součástí jednotného sys-
tému varování a vyrozumění. Funkč-
nost zařízení se kontroluje spuště-
ním každou první středu v měsíci v 
pravé poledne.

V případě nebezpečí bude siréna 
sloužit k varování obyvatel. Elektro-
nické poplachové zřízení EsP 750 
je možné spouštět prostřednictvím 
dálkového ovládání z pracoviště 
Krajského operačního a informač-
ního střediska HZS kraje Vysočina.
 -lm-

Siréna se nově 
rozeznívá na budově

zimního stadionu

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

Z průměrné produkce 280 kg komunálního od-
padu na obyvatele za rok se asi 50 kg vytřídí a dále 
se materiálově využívá. O zbylý směsný komunál-
ní odpad v objemu 230 kg se musí obce postarat. 
Skládkování i energetické využití jsou legální způ-
soby nakládání s odpady.

Skládkováním se komunální odpady odstraňu-
jí bez užitku. Zjednodušeně lze říci, že jde o říze-
né ukládání směsného odpadu na zabezpečenou 
skládku. Odpady tímto způsobem navždy zabíra-
jí místo a rozkládají se za produkce skleníkových 
plynů. Jedná se o nejlevnější a v České republice 
nejčastější způsob nakládání se směsnými komu-
nálními odpady.

Spálením ve vhodném zařízení se komunální 
odpady energeticky využívají pro vytápění a výro-

bu el. energie. Výhřevnost směsného komunální-
ho odpadu se podobá výhřevnosti hnědého uhlí. 
Výstavba zařízení k energetickému využití odpa-
dů bývá fi nančně náročnou investicí a většinou 
obyvatelstva je vnímána negativně jako „stavba s 
čmoudícím komínem“. Zkušenosti z evropských 
zemí jsou ovšem opačné, zařízení k energetic-
kému využití odpadů zahrnuje vysoce precizní 
systém čištění spalin (rozdílem oproti spalování 
odpadu doma v kamnech je právě kvalitní čištění 
spalin) s menšími dopady na životní prostředí než 
u jiných druhů paliv. Komunální odpad lze spalo-
váním redukovat na ¼ objemu za produkce elek-
trické energie, tepla, kovů a škváry. Jakému naklá-
dání s odpady dát přednost? 

Názor odborníka:
Ing. Zbyněk Bouda, ředitel Energetické agen-

tury Vysočiny
Množství produkovaných odpadů neustále 

roste. Tato skutečnost v současné situaci vede k 
rychlému zaplňování stávající kapacity skládek. 
V horizontu 10 až 15 let bychom museli zakládat 
skládky nové, se všemi negativními důsledky. Je 
zřejmé, že uvedenou situaci je potřeba co nejrych-
leji řešit. Nejvýhodnějším řešením je jednoznačně 
energetické využívání odpadu. Tento způsob vyu-
žití odpadu je dlouhodobým řešením, které přiná-
ší nejen úsporu energie a snížení emisí škodlivých 
látek do ovzduší, ale i stabilizaci ceny za likvidaci 
odpadu a za teplo dodávané do sítě centrálního 
zásobování teplem. -tz-

Skládkování a energetické využívání směsných komunálních odpadů - srovnání


