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Náklady na odpad v Jihlavě jsou 
200 korun pod celostátním průměrem

Skončí naše civilizace v hroma-
dách odpadů? Bude planeta jed-
nou velkou přecpanou popelnicí? 
Tak to jsme s vedoucí odboru ži-
votního prostředí magistrátu Ka-
tarínou Ruschkovou neřešili, ale 
začali jsme pěkně u sebe, na vlast-
ním dvorku, tedy vlastně městě.

Odpady jsou v poslední době 
hodně diskutované téma jak na 
úrovni celostátní, tak i v Jihlavě. 
Můžete tedy shrnout, co se za po-
slední týdny a měsíce změnilo? 

Máte pravdu, že problematika od-
padů patří teď mezi velmi diskuto-
vaná témata – na celorepublikové 
úrovni k tomu přispělo projedná-
vání elektronovely zákona o odpa-
dech, ke které v první fázi poslanec 
Ladislav Okleštěk „přilepil“ i další 
úpravy a změny. Ač nakonec z posla-
necké sněmovny zákon vyšel v pů-
vodní podobě bez přílepku, i nyní 
se situace každým dnem mění a stá-
le trvá pro nás velmi problematické 
legislativní vakuum. No a to je velmi 
složité, protože nejistota komplikuje 
přípravu jakýchkoliv rozhodnutí do 
budoucna. Původcem odpadu za ob-
čany je ze zákona obec a ta taky musí 
zvládnout jeho likvidaci tak, aby to 
bylo co nejšetrnější k životnímu pro-
středí, v souladu s legislativou, ale 
i ekonomicky co nejvýhodnější pro 
obyvatele obce. Obec tedy musí být 
připravena na všechny varianty, tedy 
i na to, že by po roce 2023 mohl pla-
tit zákaz skládkování neupraveného 
komunálního odpadu. Tomu musí 
být přizpůsoben výhled do budouc-
na.

V minulých měsících a letech se 
hodně mluvilo o projektu ISNOV, 
jehož nositelem byl Kraj Vysoči-
na. Tento projekt zastřešoval obce 
v kraji a navrhoval společná řešení 
pro obce. Je to tak? A jaká je situa-
ce nyní?

V rámci projektu ISNOV bylo Kra-
jem Vysočina zadáno zpracování 
materiálů a studií navrhujících řeše-
ní odpadového hospodářství v kraji. 
Jak jsem ale již uvedla, původcem 

odpadu je vždy obec, a ne vždy mezi 
obcemi, příp. obcemi a krajem pano-
vala shoda na tom, jak dál. 

Proto v současné době přechází 
vedení a řízení tohoto projektu na 
Sdružení obcí Vysočiny, které sdru-
žuje obce samotné, a tudíž by mě-
lo být schopno pružněji reagovat 
na jejich potřeby a požadavky. Je to 
ovšem proces organizačně a časo-
vě náročný, protože tento krok mu-
sí schválit zastupitelstva všech obcí 
a to se zatím nepovedlo. Snad to ale 
bude už brzo.

Bez ohledu na to, co se děje na 
krajské úrovni, váš odbor vyví-
jí řadu dalších aktivit. O mnoha 
z nich jsme již psali, můžete ovšem 
aspoň některé z nich popsat a při-
blížit, jak pokračují?

Právě proto, že město je původcem 
odpadu a je vázáno hierarchií naklá-
dání s odpady, i my podnikáme řadu 
aktivních kroků pro naplnění vytyče-
né odpadové strategie. K nejznáměj-
ším a velmi dobře přijímaným akcím 
patří Dny Země, které pořádáme již 
mnoho let vždy s jinou tématikou – 
například představení jednotlivých 
zařízení integrovaného systému na-
kládání s odpady, předcházení vzni-
ku odpadů, nebo letošní anketa mezi 
obyvateli Jihlavy na téma nakládání 
s odpady. Za vyplnění ankety měli 
respondenti možnost získat sadu ta-
šek na třídění odpadu. 

Kniha hříchů a www.odpadyjihlavy.cz

Za další velmi důležitý krok pova-
žuji spuštění stránek www.odpady-
jihlavy.cz, kde má veřejnost veškeré 
aktuální informace týkající se naklá-
dání s odpady na jednom místě. Sou-
částí těchto stránek je i „Kniha hří-
chů“, prostřednictvím které mohou 
lidé hlásit výskyt černých skládek 
a obratem získávají zpětnou vazbu, 
jak bylo s jejich podnětem naloženo. 

Díky této aplikaci jsme získali také 
první místo v Kraji Vysočina a dru-
hé místo v celorepublikovém kole 
soutěže Zlatý erb za nejlepší elektro-
nickou službu. Aplikace nám rovněž 
umožňuje mapovat výskyt černých 
skládek. Do konce června jsme jich 
odstranili již 1.061. Celkové náklady 
na jejich úklid dosáhly téměř 180 ti-
síc korun.

Další velmi důležitou aktivitou 
jsou i besedy s veřejností, a to jak 

ty, které pořádá město (např. Kula-
tý stůl o odpadech, 23. 4. 2014), ale 
i ty, na které nás zvou jiní. Zástupci 
města se účastnili besedy pořádané 
organizací Arnika dne 27. 3. 2014 
v areálu Stříbrných teras. Tyto be-
sedy považuji za velmi důležité 
z mnoha důvodů. 

Nejdůležitější je samozřejmě to, 
že je to pro veřejnost zdroj informa-
cí, na jejichž základě se může roz-
hodovat, lidé se můžou ptát a pro 
nás je to výborná zpětná vazba. 

Dále pak je to možnost vysvětlovat 
veřejnosti kroky, které děláme a dů-
vody, proč je děláme, protože málo-
kdo vidí do hloubky problematiky. 
Za důležitou považuji v této souvis-
losti i práci s dětmi, mladými lidmi 
či seniory. 

Právě proto jsme přijali pozvání 
i na besedy se studenty gymnázia 
v Jihlavě, kde padalo mnoho zají-
mavých dotazů, diskutovali jsme 
i s Radou seniorů, pro kterou jsme 
připravili i exkurzi na třídící linku, 
nebo jsme připravili přednášku pro 
seniory v Domově seniorů na Stří-
brných terasách. 

Právě poslední zmíněný příklad 
je ukázkou toho, jak jsou podobné 
diskuse důležité. Senioři po zmí-
něné přednášce a dodání nádob 
na třídění začali třídit tak vzorně, 
že muselo vedení organizace ně-
kolikanásobně zvýšit vývoz sepa-
rovaného odpadu. Bude-li zájem 
dalších škol či organizací, rádi při-
jdeme povídat, odpovídat, vysvět-
lovat, ale také poslouchat, v čem se 
můžeme zlepšit, protože bychom 
byli rádi, kdyby byli lidé s naší pra-
cí spokojeni. 

 (Pokračování na str. 4)

PRÁCE v terénu, v tomto případě vysvětlování systému třídění na Dni Země, je pro vedoucí odboru životního prostředí ma-
gistrátu Katarínu Ruschkovou jednou z jejích mnoha činností. Foto: archív MMJ


