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Jednou z věcí, o kterých jste s ve-
řejností v posledních týdnech čas-
to mluvila, je nový Motivační pro-
gram. Ujal se?

Motivační program nazvaný „Pro-
gram zodpovědného nakládání s od-
pady v Jihlavě“ je výsledkem mnoha-
měsíční práce úřadu ve spolupráci 
se společností Služby města Jihlavy. 

Tento program jsme připravovali 
dlouho. Cílem bylo vyladit ho tak, 
aby se do něj mohli zapojit všichni, 
a současně šel naroubovat na stá-
vající systém poplatku a nakládání 
s odpady ve městě, což nebylo vůbec 
jednoduché. 

Motivační program v zásadě nabízí 
tři způsoby, kterým mohou obyva-
telé Jihlavy ušetřit, respektive získat 
nižší poplatek za svoz komunální-
ho odpadu. Podrobnosti o tomto 
programu již v NJR byly zveřejněny 
a jsou rovněž na našich stránkách. 
Nechci ho proto znovu v detailu roz-
vádět. Konkrétní dotazy však velmi 
ráda zodpovím na tel. 567 167 710, 
e-mailu katarina.ruschkova@jihlava-
city.cz či osobně. 

Pokud mohu soudit podle prvních 
reakcí obyvatel, program se ujal – 
za prvních 20 dní registrace se do 
něj přihlásilo 532 domácností, te-
dy 1.530 lidí. Zájem je o všechny tři 
způsoby zapojení do motivačního 
programu, tedy odevzdávání odpa-
du na sběrných dvorech, snížení ob-
jemu nádoby na odpad či frekvence 
jejího vývozu i zapojení do pilotního 
projektu svozu bioodpadu ve Zbor-
né a v Pávově, o kterém jsme již psa-
li. Na poplatku tímto způsobem lidé 
ušetří téměř 100 tisíc korun.

No a jaké zkušenosti máte se svo-
zem? Je o něj zájem? 

V Pávově a Zborné je v tuto chvíli 
zapojených 85 domácností, z nichž 
50 se již zaregistrovalo do motivač-
ního programu. Předpokládám, že 
ostatní tak učiní v nejbližších dnech. 
Z těchto dvou městských částí bylo 
za čtyři měsíce, tedy za období bře-
zen – červen 2014 svezeno více než 
21 tisíc tun bioodpadu. 

Postupně ale přibývají další do-
mácnosti, které se zřejmě přesvěd-
čily, že jim při důsledném třídě-
ní jedna popelnice na 14 dní bez 
problémů stačí. Nepochybně to 
souvisí také se zvýšenou produk-
cí bioodpadu ze zahrad i kuchyní 
v letním období. 

Svoz bioodpadu v Pávově a Zborné

Myslíme ale i na ty, kteří nebydlí 
v Pávově a ve Zborné. Lidem nabí-
zíme dotované kompostéry za cenu 
150 korun, za letošní rok jsme proda-
li 65 kompostérů. Od roku 2012, kdy 
jsme zahájili druhou fázi prodeje je to 
319 kusů a celkově od zahájení pro-
deje již 819 kompostérů. Ti, kdo do-
stali kompostér v první vlně, můžou 
nyní již žádat o druhý.

Velmi často se mne lidé ptají, kdy už 
budou moct mít hnědou popelnici, 
tedy kompostejner na bioodpad, i jin-
de než v Pávově či ve Zborné. Byla 
bych moc ráda, kdybych mohla říct, 
že už brzo. Záleží to však na fi nanč-
ních možnostech města. 

V příštím roce bychom tuto mož-
nost chtěli nabídnout obyvatelům 
v dalších částech Jihlavy. Jen při-
pomínám, že už dnes má ale každý 
obyvatel Jihlavy možnost bezplatně 
odevzdávat bioodpad na všech sběr-
ných dvorech nebo na kompostárně 
v Henčově. 

Zmínila jste, že se obyvatelé by-
tových domů hlásí do motivační-
ho programu a chtějí odevzdávat 
odpad na sběrných dvorech. Jak ji-
nak je ještě chcete motivovat k dů-
slednějšímu třídění?

Víte, to je velmi těžká otázka a my 
na ni již dlouho hledáme odpověď. 
Popelnice u bytových domů jsou 
anonymní, nedá se dohledat, kdo 
co do ní vyhodil. Nehledě na to, že 
i u popelnic u rodinných domů bý-
vá problém s dokazováním, zda to, 
co do popelnice nepatří, do ní vho-
dil člen rodiny (pokud ano, který), 
nebo zda to tam dal nějaký náhodný 
kolemjdoucí. Přesto kontroly popel-

nic děláme a při zjištění pochybení 
obyvatelům do schránek budeme 
dávat lístek s upozorněním na po-
chybení. 

Na sídlištích je to však velmi slo-
žité. Proto se snažíme lidem proble-
matiku vysvětlovat, aby pochopili 
smysl a nutnost třídění, a vycházet 
jim vstříc tím, že jim budeme třídě-
ní usnadňovat. Tedy zahušťovat síť 
kontejnerů na separovaný odpad, 
kromě běžných kontejnerů na papír, 
plasty a bílé a barevné sklo přidávat 
i kontejnery na další komodity jako 
jsou elektrozařízení či textil. 

Jen v loňském roce jsme vybudo-
vali 14 nových kontejnerových stání 
za celkem 779 tisíc korun. V letoš-
ním roce budeme v budování kon-
tejnerových stání pokračovat a chtěli 
bychom vybudovat i dvě podzemní 
kontejnerová stání v městské památ-
kové rezervaci, kde je situace s ohle-
dem na lokalitu nejkritičtější. 

Právě zde je problém s místem 
a najít plochu pro nové hnízdo je 
opravdu zázrak. Snažíme se to tedy 
řešit i jinak a po domluvě s majite-
li domů jsme v MPR umístili první 
240 l nádoby na papír a plasty i pří-
mo do domů. Prozatím jsou tyto ná-
doby umístěny v 19 domech. Možná 
i toto je jedna z cest… 

Občas se teď mezi lidmi ozývají 
hlasy, že máme příliš vysoký po-
platek za odpady. Je to opravdu 
tak? Jsme drazí?

Je polovina roku a většina obcí bu-
de poplatek za odpady schvalovat. 
Teprve se tedy uvidí, jak vysoké po-
platky budou v jiných městech. Ta-
dy je však důležité zdůraznit, že tato 
problematika má více rovin. Předně 
je poplatek „za odpady“ poplatkem 
za celý systém, tedy ne jen za „černé 
popelnice“, ale i za to, že obec pro-
vozuje pro obyvatele sběrné dvory, 
že zajišťuje mobilní svozy odpadu, 
že vyváží odpadkové koše, likviduje 
černé skládky a podobně. 

Je tedy jasné, že vesnička s něko-
lika sty obyvateli bude mít jiné ná-
klady než město naší velikosti s na-
ším – dovolím si říct – velmi dobře 
propracovaným systémem nakládání 
s odpady. 

Poplatek na následující rok se vždy 
vypočítává ze skutečných nákladů na 
odpadové hospodářství v roce přede-
šlém. V některých městech jej zastu-
pitelé sníží či odpustí, město pak ztrá-
tu může dokrývat například zvýšením 
daně z nemovitostí, případně z jiných 
částí rozpočtu, pak ale peníze chybí 

jinde, nebo se na peněžence obyvatel 
projeví jinak, ale není to poznat přímo. 

Odpouštění poplatku je kontraproduktivní

Já sama však nejsem zastáncem 
„odpouštění“ poplatku či jeho čás-
ti, protože právě poplatek může být 
pro lidi motivací ke zvýšenému tří-
dění. Čím více vytřídíme, tím méně 
odpadu skončí na skládce, tím méně 
i zaplatíme. Pokud by došlo ke změ-
ně v systému poplatků za skládko-
vání odpadu tak, jak o tom uvažují 
předkládané návrhy novel zákona 
o odpadech, můžou tyto náklady 
pro města ještě výrazně narůst. Dá 
se předpokládat, že se tak stane. Pro-
to je potřeba lidi co nejvíce „zatáh-
nout“ do této problematiky a ape-
lovat na jejich osobní odpovědnost. 
No a u některých to jinak než fi nanč-
ně jde jen těžko. 

Ptal jste se ale na srovnání s jinými 
městy. Tady budu vycházet z dat in-
stitutu IURMO, který je subjektem, 
jenž ofi ciálně hodnotí a porovnává 
náklady na hospodaření obcí s ko-
munálním odpadem. Dle posledních 
údajů jsou průměrné náklady na od-
padové hospodářství na obyvatele 
ve městě velikosti 50 – 100 tisíc oby-
vatel 898,80 Kč. U měst s velikostí 
20 – 50 tisíc obyvatel je to dokonce 
941,10 Kč. U nás byly v loňském ro-
ce skutečné náklady na jednoho oby-
vatele 696,- Kč. Myslím, že k tomuto 
srovnání není nutné nic dodávat. 

Odpadová problematika je 
opravdu velmi složitá. Nelze te-
dy postihnout všechny její ob-
lasti. Pro všechny, kdo o ni mají 
zájem, jsme však k dispozici na 
telefonech, případně na e-mailu 
tridime.odpad@jihlava-city.cz.
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Náklady na odpad v Jihlavě…

BĚŽNÁ sestava kontejnerů na papír, plasty, bílé a barevné sklo. Foto: Lubomír Maštera

Tel.: 737 007 875
Dolní 227, Havl. Brod
Sokolovská 1, Jihlava
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PRODEJ A SERVIS
elektro: kola a tříkolky
skútry: elektro, benzin

I vaše kolo předěláme 
na elektro-bicykl


