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Od března 2015 se v Jihlavě rozšíří 
svoz biologicky rozložitelného odpa-
du, a to v části města Slunce. „Bude 
se jednat o nádobový sběr, kdy obyva-
telé této městské části budou moci svůj 
odpad z domácností i zahrad odevzdá-
vat do hnědých kontejnerů,“ avizuje 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. Této novince 
se budeme věnovat v dalších vydá-
ních NJR. Připravuje se i setkání s 
obyvateli lokality, kde budou zástup-
ci radnice informovat zájemce o po-
drobnostech svozu bioodpadu.

Bioodpad nyní plní kontejnery se 
směsným odpadem asi z jedné polo-
viny. Snahou města je oddělit biood-
pad, který má po zpracování v kom-
postárně další využití, od směsného 
odpadu, který nyní končí bez využití 

na skládce. Do hnědých popelnic na 
bioodpad patří z domácnosti např. 
zbytky potravin rostlinného původu, 
slupky, zbytky pečiva, kávový a čajo-
vý odpad včetně papírových fi ltrů, 
použité papírové ubrousky, či sko-
řápky vajec. Ze zahrady lze do ná-
doby uložit trávu a seno, plevel, listí, 
slámu, košťály, drcené větve, části 
keřů, skořápky ořechů apod. Do 
kontejneru na bio rozhodně nepatří 
zbytky masa, kosti, pomazánky, va-
řené těstoviny a další složky, které se 
třídí jinak – plasty, sklo, papír, kovy, 
textil, elektro, barvy a laky, stavební 
odpad, oleje apod. 

Všechny informace o odpadovém 
hospodářství v Jihlavě můžete získat 
na jednom místě, na adrese www.od-
padyjihlavy.cz. -tz-

Bioodpad se bude 
třídit i na Slunci

Každý z nás má jistě doma nějaký 
nefunkční vysloužilý elektrospo-
třebič, který už jen zabírá místo. 
Ale jak s tímto elektrozařízením 
naložit? 

Vysloužilá elektrozařízení pod-
léhají tzv. zpětnému odběru, který 
zajišťují výrobci elektrozařízení pro-
střednictvím kolektivních systémů. 
Z míst zpětného odběru jsou elek-
trozařízení odvážena do zpracova-
telských zařízení, kde jsou rozebírá-
na a jsou z nich odstraněny součásti 
obsahující nebezpečné látky. Zbylé 
části jsou drceny a tříděny a výsledný 
materiál je využitelný při výrobě no-
vých produktů. Jedno z takovýchto 
zpracovatelských zařízení se nachází 
i na území Jihlavy. 

Pokud máte v plánu pořídit si 
místo již nefunkčního nové obdob-
né elektrozařízení, můžete použité 
elektrozařízení odevzdat při jeho 
nákupu, prodejce je povinen od vás 
elektrozařízení v rámci zpětného od-
běru bezplatně odebrat. Odevzdání 
použitého elektrozařízení u prodejce 
nemusí být vázáno pouze na nákup 
nového zboží. V případě, že je pro-
dejní plocha alespoň 400 m2, jsou 
prodejci povinni odebírat elektro-
zařízení, jejichž vnější rozměry ne-
přesahují 25 cm, a to bez ohledu na 
výrobní značku nebo podmínku ná-
kupu nového zboží.

Pro občany Jihlavy představuje 
další možnost, jak naložit s vyslou-
žilým elektrozařízením, jeho bez-
platné odevzdání některém ze sběr-
ných dvorů, které jsou tzv. místy 
zpětného odběru, provozovanými ve 
spolupráci s kolektivními systémy. 
Ve sběrných dvorech je možné ode-
vzdat velká elektrozařízení (lednice, 

pračky, sporáky apod.), malá elek-
trozařízení (vysavače, žehličky, varné 
konvice apod.), ale i baterie, aku-
mulátory, zářivky a výbojky, které 
též podléhají zpětnému odběru. 
Důležité je, aby elektrozařízení bylo 
kompletní, tedy aby mělo všechny 
technologické součástky. Vysloužilá 
elektrozařízení je možné odevzdá-
vat ve sběrných dvorech i v rámci 
Programu zodpovědného nakládání 
s odpady, a dosáhnout tak na úlevu 
z místního poplatku za systém naklá-
dání s komunálními odpady pro rok 
2015. Podmínkou je registrace do 
Programu a návštěva sběrného dvora 
alespoň dvakrát do konce roku 2014. 
V rámci Programu je možné ve sběr-
ném dvoře odevzdat, kromě vyslou-
žilých elektrozařízení, i kovy, nebez-
pečné odpady, objemný odpad nebo 
biologicky rozložitelný odpad. 

Malé elektrospotřebiče a baterie je 
také možné odevzdat do červených 
stacionárních kontejnerů, kterých 
je na území Jihlavy umístěno již 22, 
a město bude dále tuto síť sběrných 
míst rozšiřovat. Lokality, kde jsou 
tyto kontejnery v současnosti umís-
těny, naleznete na webových strán-
kách www.odpadyjihlavy.cz  v sekci 
obecné informace. 

Vysloužilá elektrozařízení, baterie, 
akumulátory, ani zářivky a výbojky, 
v žádném případě nepatří do směs-
ného komunálního odpadu, který 
končí na skládce, kde může násled-
ně dojít k uvolňování nebezpečných 
látek do životního prostředí. Vše lze 
odevzdávat ve sběrných dvorech, 
které jsou místy zpětného odběru.

Hana Škapová,
Odbor životního 

prostředí magistrátu

Vysloužilá elektrozařízení 
do popelnice nepatří

JEDENÁCTÝ LISTOPAD. Den válečných veteránů. U té příležitosti v Ji hlavě 
proběhlo vzpomínkové setkání na oběti I. světové války. 

Akce se zúčastnili i zástupci radnice: primátor Rudolf Chloupek a náměstci pri-
mátora Jaroslav Vymazal a Jaromír Kalina. Kromě primátora Jihlavy promluvil 
k několika desítkám přítomných také ředitel Krajského vojenského velitelství v 
Jihlavě Jan Ňachaj a místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk 
Laštovička. -lm-

Vzpomínka na válečné veterány

Služby města Jihlavy zmodernizo-
valy svůj vozový park. Na začátku 
měsíce si pořídily nové vozidlo na 
svoz odpadů typu Scania, s vyklápě-
čem Zoeller, v hodnotě 3,7 milionu 
korun bez DPH. 

„Vozidlo je určené pro svoz komu-
nálních odpadů z města Jihlava, pře-
devším z centra města a z lokality na  
Slunci. Vozidlo je vybaveno motorem 
splňujícím normu Euro 6, čímž jsou 
minimalizovány emise do ovzduší. 
Dále je vybaveno sledovacím systémem, 
pomocí kterého je možné kontrolovat 
pohyb vozidla a výkon jeho práce. SMJ 
v současné době využívají sedm svozo-
vých vozidel. Šest vozidel je typu Mer-
cedes-Benz, a sedmé, nově pořízené, je 
typu Scania,“ řekl mluvčí SMJ Mar-
tin Málek. 

SMJ, které mají jako svého mas-
kota medvídka mývala, se opět roz-
hodly propagovat ho na svém novém 
svozovém voze. „V tuto chvíli máme 
už polepené tři popeláky, dva zameta-
cí vozy a košovou multikáru,“ doplnil 
Málek. Takzvaná „košovka“ je malý 
popelák, určený na odvoz komunál-
ního odpadu z odpadkových košů. 
Převážně se pohybuje v městské pa-
mátkové rezervaci a v centru města 
Jihlavy.

Maskot v podobě mývala je nejvíce 
spjatý s Vodním rájem. „Máme ušitý 
i jeho kostým, do kterého se může ob-
léci dospělý člověk. Maskota mohla ve-
řejnost už vidět na akcích ve Vodním 
ráji, ve sběrných dvorech SMJ, ale i na 
utkáních FC Vysočina nebo HC Dukla 
Jihlava,“ řekl Málek. -lm-

Nákup nového vozidla 
na svoz odpadů

NOVÝ popelářský vůz Služeb města Jihlavy je moderně vybaven, stál 3,7 milionu 
korun a je vyzdoben maskotem – mývalem. Foto: archiv MMJ

Zoologická zahrada Jihlava – nejna-
vštěvovanější turistický cíl na Vyso-
čině – pokořila návštěvnický rekord. 
Ten byl z roku 2013, kdy k 31. pro-
sinci prošlo branami jihlavské zoo 
celkem 274.985 návštěvníků. 

Letos se to podařilo už koncem 
října. Ve středu 29. října přivítala 
ředitelka zoo Eliška Kubíková drob-
ným dárkem rekordního návštěv-

níka. Stala se jím rodina Blažkova z 
Hrádku nad Nisou.

Do konce letošního roku tedy 
bude počet návštěvníků zoo ještě 
vyšší. Důvodem jsou nové expozice 
a druhy zvířat, ale i pěkné počasí le-
tošního roku. V neposlední řadě také 
nejrůznější tematické akce a progra-
my, které zoo pro své návštěvníky 
pravidelně chystá. -lm-

Zoo překonala 
návštěvnický rekord 

Přes pět tisíc návštěvníků zavítalo za poslední rok do nového sběrného 
dvora v ulici Brtnická. 

Na sběrném dvoře o rozloze 950 m2 je možné odkládat nepotřebný objem-
ný odpad, kovové odpady, pneumatiky, papír, plasty, sklo, televize, lednice, 
elektrozařízení, biologické odpady ze zahrad a nebezpečné odpady. Sběrný 
dvůr slouží občanům každý všední den od 9 do 17 hodin. Zavřený je pouze o 
víkendech a státních svátcích.  -lm-

Sběrný dvůr v Brtnické ulici 


