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Jihlava pokračuje ve snaze zvýšit 
třídění odpadu. V březnu proběhl v 
Jihlavě v části Na Slunci první svoz 
biologicky rozložitelného odpadu. 

Z osmnácti nově rozmístněných 
hnědých nádob, tzv. kompostejne-
rů, Služby města Jihlavy svezly 1,21 
tuny bioodpadu, který skončil v 
kompostárně. 

Město Jihlava od loňského břez-
na sváží bioodpad také z částí města 
Pávov a Zborná. Po zkušenostech 
z těchto míst chce radnice do roku 
2016 zavést třídění bioodpadu na 
území celého města. 

Třídění bioodpadu má několik 
efektů. „Bioodpadu je ve směsném 
odpadu 40 až 50 procent, jeho vytří-
děním se tedy významně sníží množ-
ství odpadu ukládaného bez využití 
na skládku. Výhody jsou i ekonomic-
ké, uložení bioodpadu do kompostár-
ny je o polovinu levnější, než uložení 
do skládky. A bioodpad má po zkom-
postování samozřejmě další využití,“ 
uvedl primátor města Rudolf Chlou-
pek. Statistiky uvádějí, že obyvatelé 

Jihlavy vytřídí 36 procent odpadu, 
což je řadí mezi nejzodpovědnější 
v ČR, cílem jihlavské radnice je do-
sáhnout 50 procent třídění.

Do hnědých popelnic na bioodpad 
patří z domácnosti např. zbytky po-
travin rostlinného původu, slupky, 
zbytky pečiva, kávový a čajový od-
pad včetně papírových fi ltrů, použité 
papírové ubrousky. 

Ze zahrady lze do nádoby uložit 
trávu a seno, plevele, listí, slámu, 
košťály, drcené větve části keřů, sko-
řápky ořechů apod. Do kontejneru 
na bioodpad rozhodně nepatří zbyt-
ky masa, kosti, pomazánky, vařené 
těstoviny a další složky, které se třídí 
jinak – plasty, sklo, papír, kovy, textil, 
elektro, barvy a laky, stavební odpad, 
oleje apod. 

Do kompostejneru proto rovněž 
nepatří bioodpad např. v igelito-
vém sáčku nebo tašce, obsah je 
nutné do nádoby vysypat. 

Informace o odpadovém hospodář-
ství v Jihlavě můžete získat na adrese 
www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

První svoz bioodpadu
z jihlavských ulic napověděl

BIOODPAD patří do kompostárny, kde je upraven k dalšímu využití. Na běžné 
skládce by skončil bez dalšího užitku. Foto: archiv MMJ

Pokud se chcete připojit k již bez-
mála osmi tisícům obyvatel města, 
kteří budou platit méně za svoz odpa-
du, máte dvě možnosti. Pokud bydlíte 
v rodinném domě, můžete si nechat 
snížit počet nebo objem nádob na 
směsný komunální odpad, nebo sní-
žit frekvenci svozu nádob. 

Abyste splnili podmínky Programu 
zodpovědného nakládání s odpady, 
je nutné mít nižší objem nádob nebo 
frekvenci svozu po dobu minimálně 
8 měsíců. „To znamená, že pokud ně-
kdo chce dosáhnout na slevu poplatku 
za svoz odpadu touto cestou, musí se do 
programu zaregistrovat do konce dub-
na, aby dosáhl na požadovaných osm 
měsíců zapojení,“ vysvětluje vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. Registrovat se do Pro-
gramu je možné na odboru životní-

ho prostředí Magistrátu města Jihla-
vy. Každý člen zapojené domácnosti 
bude mít poplatek za odpady nižší o 
65 korun.

Druhou cestou zapojení se do Pro-
gramu je odevzdat na sběrných dvo-
rech určené druhy odpadu dvakrát 
za půl roku, resp. ve čtyřech různých 
termínech během roku. Každá ná-
vštěva sběrného dvora je načtena  
prostřednictvím odpadové karty 
nebo Jihlavské karty. Větší množství 
biologicky rozložitelných odpadů lze 
v rámci Programu odevzdat také na 
kompostárně v Henčově.

Nejprve je ovšem nutné se do pro-
gramu registrovat, registraci najde-
te na webu www.odpadyjihlavy.cz, 
nebo na Magistrátu města Jihlavy na 
ekonomickém odboru nebo odboru 
životního prostředí.  -tz-

Do konce dubna snižte 
frekvenci vývozu odpadu, 

dostanete slevu na poplatku

S blížící se turistickou sezónou 
magistrát Jihlavy přidává úřední ho-
diny na přepážkách cestovních do-
kladů a občanských průkazů. 

K dispozici budou od začátku květ-
na každý pracovní den už od 7.00 ho-
din, v pondělí a středu do 17.00 hodin, 
ostatní pracovní dny do 14.00 hodin. 

Nároky na jihlavský úřad se výrazně 
zvýšily před třemi lety, kdy stát zasta-
vil vydávání občanek a pasů v men-
ších městech a povinnost převedl na 
magistrát. Oproti původním asi 50 ti-
sícům lidí tak jihlavský úřad zajišťuje 
doklady pro 96 tisíc lidí, kteří si je musí 
přijíždět vyřizovat třeba i z Polenska a 
Třešťska. 

„Někteří klienti bohužel odcházeli s ne-
pořízenou i po celodenním čekání, ani při 
maximálním nasazení personálu a tech-
niky nebylo možné pokrýt poptávku. Ma-
gistrát přidal dva úřední dny a prodloužil 
úřední hodiny,“ vzpomněl na úpravy ve-
doucí správního odboru Jan Vystrčil. 

K přepážkám magistrátního oddě-
lení cestovních dokladů a občanských 
průkazů přichází ročně  více než 40 
tisíc klientů. „Nejvíce klientů přichází v 
květnu a červnu, kdy obsloužíme na 350 
klientů za den,“ popisuje Kateřina Škar-
ková. 

Magistrát tradičně připomíná, jak se 

vyhnout frontám a stresům. „Nejjed-
nodušší je přijít včas. Přes připomínání 
tu máme každý rok desítky dokladů vy-
daných na poslední chvíli, kdy nalože-
né auto na dovolenou stojí zaparkova-
né před úřadem,“ konstatuje vedoucí 
správního oddělení Kateřina Škarko-
vá.

Úředníci připomínají také možnost 
se objednat na konkrétní den a čas 
prostřednictvím služby Webcall na in-
ternetové stránce města www.jihlava.
cz.

Správní poplatky za cestovní dokla-
dy i občanské průkazy je nutné zaplatit 
před podáním žádosti, a to na poklad-
ně v I. patře, na pracoviště CD a OP se 
dostavit už s dokladem o zaplacení.

Zákonná lhůta pro vydání občanské-
ho průkazu i cestovního dokladu s do-
bou platnosti deset let je 30 dnů.

Otevírací doba od 1. května 2015
Občanské průkazy a cestovní dokla-

dy (vchod z ul. Hluboká 8, 3. patro)

Pondělí 07 – 17 hod.
Úterý 07 – 14 hod.
Středa 07 – 17 hod.
Čtvrtek 07 – 14 hod.
Pátek 07 – 14 hod.
 -tz-

Magistrát přidává úřední 
hodiny na pasech a občankách

Odbor dopravy Magistrátu města 
Jihlavy upozorňuje vlastníky silnič-
ních vozidel, která ke dni 1. 1. 2015 
byla tzv. „V PŘEVODU“, tj. vozidel, 
u nichž nejsou v dokladech k vozidlu 
(osvědčení o registraci a technický 
průkaz) zapsáni jako aktuální vlast-
níci vozidla, že takovýto vlastník sil-
ničního vozidla může do 30. 6. 2015 
podat žádost o svůj zápis do registru 

silničních vozidel pro vozidlo, u kte-
rého není zapsán jako vlastník. 

Pokud tak vlastník vozidla v uvede-
né lhůtě neučiní, bude toto vozidlo 
podle ustanovení čl. II bod 4 písm. 
b) zákona č. 239/2013 Sb. považová-
no za zaniklé. Zákonným důsledkem 
zániku vozidla je pak zánik technické 
způsobilosti vozidla a skončení plat-
nosti technického průkazu. -tz-

Upozornění pro vlastníky
vozidel „V PŘEVODU“

Vážení přátelé,

jako již v letech minulých, tak i le-
tos statutární město Jihlava vydá 
souhrnný kalendář kulturních a 
sportovních akcí konaných v období 
červen – září 2015 na území města 
Jihlavy.

Tištěný program akcí je určen ne-
jen pro občany našeho města, ale zá-
roveň i návštěvníky Jihlavy v období 
turistické sezóny. 

Odbor školství, kultury a tělový-
chovy magistrátu vyzývá všechny 
pořadatele kulturních a sportovních 
akcí konaných v uvedeném období  o 
zaslání písemných podkladů, a to do 
4. května 2015 na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, Turistické informační 

centrum – Marcela Medová, Masa-
rykovo nám. 2, 586 01 Jihlava nebo 
elektronicky na adresu: 

Marcela.Medova@jihlava-city.cz. 
Prosíme o dodržení termínu z důvo-
du zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce, 

hodinu a místo konání, přesný název 
pořadatele, výši vstupného. Pokud 
budete organizovat více akcí v da-
ném období, uveďte je posloupně a 
dle jednotlivých měsíců.

Věříme, že tato tiskovina přispěje 
stejně tak, jak již mnoho předešlých 
let, k ucelenému přehledu kultur-
ních a sportovních akcí konaných v 
našem městě.

 Mgr. Tomáš Koukal
 vedoucí odboru

Kalendář kulturních a
sportovních akcí do září 2015
Všem pořadatelům kulturních a sportovních akcí:


