
STRANA 3 Aktuality NJR – ŘÍJEN 2014

v environmentálním centru PodpoVRCH
(v areálu ZOO Jihlava)

témata semináře: 

 Co je bioodpad a kam s ním? 

 Kompost versus skládka 

 Bioodpad a Jihlava 

 Jak kompostovat 

 úterý 7. 10. 2014 v 16.00 

Zdravé město Jihlava 

ve spolupráci se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 

Vás srdečně zvou na seminář

Biologicky rozložitelný odpad 
tvo-ří nedílnou součást komunální-
ho odpadu každé domácnosti, před-
stavuje tzv. využitelnou složku, tedy 
takový odpad, který lze dále zpraco-
vat, např. formou kompostování. 

Nakládání s tímto odpadem je jed-
ním z nejdiskutovanějších témat sou-
časnosti a nejinak je tomu i v Jihlavě.

Město již pro obyvatele Jihlavy vy-
tvořilo několik možností, jak naklá-
dat s biologicky rozložitelným od-
padem, aby nekončil bez užitku na 
skládce. Dlouhodobě je občanům 
Jihlavy, kteří mají na území Jihlavy 
vhodný pozemek (ať už vlastní, nebo 
v pronájmu) nabízena možnost za-
koupení až dvou dotovaných kom-
postéru za 150 Kč/kus .

(Bližší informace Ing. Jan Machan-
čík – jan.machancik@jihlava-city.cz, 
tel.: 567 167 728). 

Jak ukázaly výsledky ankety „Kam 
letí (vaše) smetí“, se kterou město 
oslovilo občany v dubnu letošního 
roku, je kompostování jedním z nej-
více preferovaných způsobů likvida-
ce biologicky rozložitelného odpadu 
z domácností i ze zahrad.  

Z výsledků ankety také vyplynu-

lo, že občané Jihlavy upřednostňují 
vedle kompostování i shromažďová-
ní do společných nádob, s docház-
kovou vzdáleností do 150 m. Na 
tom se shodli obyvatelé jak z rodin-
né, tak z bytové zástavby.  V menší 
míře je pak upřednostňována mož-
nost odkládání do speciálních ná-
dob (tzv. kompostejnerů) a jejich 
odvoz přímo od domu. Tento způ-
sob město testuje v rámci pilotního 
projektu svozu bioodpadu v míst-
ních částech Pávov a Zborná, kde 
byly zájemcům o zapojení přiděleny 
kompostejnery a současně došlo ke 
snížení frekvence svozu nádob na 
směsný komunální odpad. 

Další možností jak naložit s biolo-
gicky rozložitelným odpadem je od-
vézt jej na sběrný dvůr, nebo do kom-
postárny v Henčově. Tuto možnost 
často využívají zahrádkáři, kteří mají 
větší množství větví, listí nebo pose-
kané trávy. Aktuálně bude možné bi-
ologicky rozložitelný odpad odevzdat 
i do velkoobjemových kontejnerů 
v rámci svozu biologicky rozložitelné-
ho odpadu. Umístění kontejnerů na-
jdete v harmonogramu svozu uvnitř 
novin na str. 4. -tz-

Kam s bioodpadem?

Problematika nakládání s odpady 
patří dlouhodobě mezi důležité ob-
lasti, které ovlivňují život Jihlavanů, 
a je nutné se mu kvalifi kovaně věno-
vat nejen v rámci jednoho funkčního 
období zastupitelstva. 

V té souvislosti přišel odbor život-
ního prostředí se zajímavým nápa-
dem a uspořádal setkání k tématu 
odpadového hospodářství nikoliv 
pro současné zastupitele, ale pro zá-
stupce všech volebních stran, které 

se o místa v příštím zastupitelstvu 
uchází v říjnových komunálních vol-
bách. Téma odpadů má přesah do 
ekonomiky, ekologie, legislativy i 
politiky. 

Po úvodních prezentacích i v ná-
sledné diskuzi k náročnému téma-
tu zazněla řada zajímavých a pro 
mnohé nových informací a názorů. 

Setkání se zúčastnili zástupci de-
seti z celkem dvanácti kandidujících 
volebních stran. -tz-

S budoucími zastupiteli 
o odpadech ve městě

Poslední část projektované 
skládky v Henčově byla zkolaudo-
vána 18. září 2014.

„V roce 2009 došlo k rozhodnutí roz-
šířit stávající skládku. Odborná fi rma 
zpracovala projekt rozšíření skládky 
o další etapy. Konkrétně se jednalo o 
rozšíření skládky v horizontu několika 
let na šestou, sedmou a osmou etapu,“ 
přiblížil problematiku mluvčí Služeb 
města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. 

Bylo potřeba získat veškerá po-
volení a splnit všechny požadavky 
od dotčených orgánů. V roce 2009 
proběhlo výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby a následně začala vý-
stavba šesté a sedmé etapy skládky. 
Tyto nové prostory, které vznikly na 
skládce, byly uvedeny do provozu 
dne 30. září 2009. Díky tomu se ten-
krát kapacita skládky navýšila o 180 
tisíc tun a celá stavba vyšla na 15 mi-
lionů korun. 

Poslední část projektované sklád-
ky byla postavena v létě roku 2014. 
Zhotovitelem byla tentokrát staveb-

ní divize SMJ. Náklady na výstavbu 
osmé etapy dosáhly výše sedmi mili-
onů korun. 

„Kapacita skládky se nyní zvedla o 
dalších 120 tisíc tun. Výstavbou byla 
zajištěna možnost ukládat odpady mi-
nimálně do roku 2018. Volné prostory 
na ukládání odpadu, které vznikly vy-
budováním osmé etapy skládky, za-
čnou SMJ využívat až od jara 2015,“ 
upřesnil Málek. 

V současné době se pohybuje návoz 
na skládku komunálního odpadu v 
Henčově kolem 32 tisíc tun odpa-
du ročně. V minulých letech to bylo 
dokonce i kolem 40 tisíc tun odpadu 
ročně. Tato osmá etapa byla posled-
ní možností, jak se mohla ještě zvýšit 
kapacita skládky ve stávajícím areálu. 
Prodloužení další životnosti sklád-
ky je možné podle Málka buď roz-
šířením stávajícího areálu, anebo se 
ještě více musí zlepšit třídění odpadu. 
Tím pádem by se samozřejmě snížil i 
návoz komunálního odpadu na sklád-
ku v Henčově u Jihlavy.  -lm-

Rozšíření skládky komunálního 
odpadu v Henčově


