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ZŠ Nad Plovárnou (hlavní vchod)¨¨

témata besedy: 

 Svoz bioodpadu z oblasti Na Slunci 

 Co patří do nádoby na bioodpad 

 Využití svezeného bioodpadu 

 středa 11. 2. 2015 v 17.00 

Zdravé město Jihlava 
Vás srdečně zve na besedu

ZŠ Nad Plovárnou (hlavní vchod)

V oblasti Na Slunci bude od za-
čátku března zahájen pilotní projekt 
svozu biologicky rozložitelného od-
padu. 

Na osmnáct stanovišť kontejnerů 
se separovaným odpadem přibude 
hnědý kontejner, do kterého budou 
moci lidé odkládat bioodpad.  Pi-
lotní projekt je situován do oblasti 
se smíšenou zástavbou s dobrou mí-
rou třídění papíru, plastů a skla. Jeho 
cílem je ověřit čistotu získaného bi-
oodpadu z veřejně dostupných kon-
tejnerů.  

Veřejně dostupné kontejnery na bi-
ologicky rozložitelný odpad umístě-
né v docházkové vzdálenosti do 150 
m preferovali občané, kteří se účast-
nili dotazníkového šetření v dubnu 
2014, před nádobami umístěnými 
adresně u domu.

Do kontejnerů lze odkládat bi-
ologicky rozložitelný odpad rost-
linného původu:

- z domácnosti:
slupky a zbytky ovoce a zeleniny, 

zbytky pečiva a obilnin, kávový od-
pad, použité papírové ubrousky, ča-

jové sáčky, skořápky vajec a další…
- ze zahrady: 
tráva a plevele, listí, seno, sláma, 

košťály i celé rostliny, drcené větve, 
skořápky ořechů, a další…

- do nádoby na bioodpad nepatří:
maso, kosti, pomazánky, vařené 

těstoviny, omáčky, plasty, sklo, hli-
ník a další kovy, barvy, ředidla a další 
nebezpečný odpad, elektro a baterie, 
stavební odpad, kamení, textil, jed-
norázové plenky, pytlíky z vysavače, 
cigarety, popel, fritovací oleje, uhy-
nulá zvířata

Bioodpad se do nádob odkládá 
volně, nesmí být zabalen v sáčcích 
a to ani v těch, které jsou deklarová-
ny jako biodegradabilní (biologicky 
rozložitelné, kompostovatelné). Řa-
da kompostovatelných sáčků se zce-
la nerozkládá, ale pouze rozpadá na 
drobnější části, které zhoršují kvalitu 
kompostu.

Chcete-li se o svozu bioodpadu z 
lokality Na Slunci dozvědět víc, zú-
častněte se besedy, která se koná dne 
11. února 2015 v době 17.00 – 18.00 
v ZŠ Nad Plovárnou. -tz-

Od března začíná svoz 
bioodpadu Na Slunci

Ověřte si na webu, zda vám 
náleží sleva poplatku

Zveřejňujeme změnu  provozní doby na  bazéně E. Rošického v Jihlavě. Jed-
ná se o rozšíření mimořádných hodin pro veřejnost v době pololetních a jar-
ních prázdnin.

  30. 1. pátek 10 – 14 hodin
    2. 2. pondělí 12 – 16 hodin 
    3. 2. úterý 10 – 14 hodin
    4. 2. středa 12 – 16 hodin
     14 – 15 hodin 3 dráhy
    5. 2. čtvrtek 10 – 14 hodin
    6. 2.  pátek 10 – 14 hodin -tz-

Plavání o prázdninách

Magistrát města Jihlavy umístil 
na web aplikaci, prostřednictvím 
které si občané zapojení do Pro-
gramu zodpovědného nakládání 
s odpady mohou ověřit, zda spl-
ňují podmínky pro získání slevy z 
poplatku za svoz odpadu.

Pro získání slevy z poplatku za odpad 
je nutné být zaregistrovaný do tzv. 
motivačního programu a dvakrát za 
půlrok donést do sběrného dvora 
odpad. Do programu se již zapojilo 
na sedm tisíc Jihlaváků, kteří si nyní 
mohou snadno a rychle na webu 
zjistit, zda splňují požadavky pro při-
znání slevy 65 korun na osobu.

„Jde o reakci na časté dotazy občanů, 
kteří se do programu zapojili. Nepama-
tovali si jistě, kolikrát se na sběrný dvůr 
dostavili, a tak nás často kontaktovali. 
Tato aplikace jim umožní si stav zjis-
tit 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ 
vysvětluje pohnutky úřadu ke vzniku 
aplikace vedoucí ekonomického 
odboru jihlavského magistrátu Jan 
Jaroš.

K přihlášení do aplikace, kterou 
vytvořili informatici magistrátu, 
potřebují zapojení občané pouze 
číslo své Jihlavské karty nebo odpa-
dové karty, kterou dostali při regis-

traci. V aplikaci uvidí, kolikrát 
některý z členů společné domácnosti 
navštívil sběrný dvůr a zda je splněn 
požadavek na snížení poplatku. 

Obyvatelé města Jihlavy patří, co 
se týká vztahu k životnímu prostředí, 
k nejodpovědnějším v České repub-
lice, Jihlava patří k městům s nejvyšší 
mírou třídění odpadů z domácností, 
radnice třídění odpadu dlouhodobě 
podporuje. „Už částečné údaje z loň-
ského roku vykazují další nárůst tří-
dění odpadu v Jihlavě, v polovině února 
budeme mít defi nitivní čísla. Zdá se, 
že Program odpovědného nakládání 
s odpady spolu s dalšími aktivitami 
zafungoval,“ očekává dobrá čísla 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Občané v Jihlavě vytřídí asi 29 
procent odpadu, což je nad republi-
kovým průměrem, nicméně jihlav-
ská radnice si dává za cíl dosáhnout 
míry třídění až 50 procent. Kromě 
Programu odpovědného nakládání 
s odpady, rozšiřování sítě sběrných 
dvorů a trvalé osvěty také postupně 
rozšiřuje třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. V roce 2016 by mělo 
být možné třídit bioodpad v celém 
městě. -tz-


