
Jihlava pokračuje v aktivitách ke 
zvyšování třídění odpadů. Od 1. 
března 2016 dostanou obyvatelé 
města možnost třídit biologicky 
rozložitelný odpad.

 „Nyní je ve směsném odpadu, kte-
rý končí bez užitku na skládce, 30 
až 40 procent obsahu, který by mohl 
být kompostován a znovu využit. Je 
to významný krok, který bude mít 
kladné ekologické i ekonomické do-
pady,“ komentuje rozhodnutí, kte-
ré potvrdila rada města, primátor 
Rudolf Chloupek.  

Od tohoto kroku radnice očeká-
vá zásadní zvýšení procenta vytří-
děného odpadu, snížení nákladů 
na zpracování směsného komunál-
ního odpadu, efektivnější využití 
kompostárny a zlepšení životního 
prostředí. „Očekáváme, že se v Jih-
lavě dostaneme mnohem blíže k 50 
procentní míře třídění, kterou jsme si 
dali jako metu. Nyní v Jihlavě vytří-
díme asi 36 procent odpadu,“ věří v 
zodpovědnost spoluobčanů primá-
tor Rudolf Chloupek.   

Hnědé nádoby do ulic
i k domům

Do všech 260 současných stano-
višť s kontejnery 
na tříděný odpad 
budou umístěny 
nové hnědé kon-
tejnery na biood-
pad, budou se vy-
vážet pravidelně 
každý týden.

Zapojit se budou 
moci i vlastníci 
rodinných domů, 
kteří budou moci 
požádat o přiděle-
ní 240litrové ná-
doby na bioodpad, 
tzv. kompostejne-
ru, přímo k domu. 
K o m p o s t e j n e r 
bude k nemovitos-
ti přidělen zdarma, 
vyvážet se bude 
pravidelně jede-
nou za čtrnáct dní v liché týdny.

Současně se zavedením svozu 
bioodpadu dojde k úpravě svozu 
směsného komunálního odpadu 
od rodinných domů. Všechny ná-
doby na směsný komunální odpad 
se od rodinných domů budou pra-
videlně vyvážet ve čtrnáctidenních 
intervalech, a to v sudé týdny. Při 
určování objemu nádoby budou i 
nadále zohledňovány zvláštní okol-
nosti, jako je produkce dětských 
plen, inkontinenčních pomůcek a 
další. 

Kdo třídí, ušetří
Domácnosti, kterým se sníží frek-

vence svozu směsného komunál-
ního odpadu, budou automaticky 
zapojeny do tzv. motivačního pro-
gramu. Při splnění podmínek Pro-
gramu po dobu 8 měsíců vznikne 
osobám s trvalým pobytem nárok 
na úlevu z poplatku a bude snížen 
poplatek za svoz odpadu. Po zapo-
jení se v roce 2016 vzniká nárok na 
slevu na poplatku v roce 2017. V 

roce 2016 bude sleva 70 korun, o 
velikosti slevy na rok 2017 se bude 
rozhodovat v prosinci 2016.

Třídění odpadu je in
Zavedení plošného svozu bio-

odpadu vychází ze zkušeností ze 
dvou pilotních projektů v příměst-
ských částech a v jedné lokalitě 
města. Výsledky jsou velmi dobré. 
„K našemu milému překvapení se v 
pilotních projektech ukázalo, že za-
vedení třídění bioodpadu vedlo i ke 
zvýšení třídění už zavedených ko-
modit. Bylo by našim přáním, aby 
se tento efekt projevil i celoplošně,“ 
vyhodnotil zkušenosti z pilotních 
projektů primátor, který dohlíží 
nad činností úřadu v oblasti život-
ního prostředí. 

Svoz bioodpadu dvoutýdenní 
intervalu vývozu nádob od rodin-
ných domů není místní specialita, 
stejné schéma používají i jiná měs-
ta a obce jako například Olomouc, 
Přerov, Moravská Třebová nebo 
Mikulov. 

„Pokud domácnost třídí, je dvou-
týdenní interval na vyvezení nádoby 
naprosto dostačující. Mohu to potvr-
dit z vlastní zkušenosti, třídíme po-

ctivě a někdy by 
nám postačil vý-
voz i jednou za 
měsíc. Nicméně 
radnice je při-
pravena reago-
vat na požadav-
ky domácností, 
které z nějakého 
důvodu potřebu-
jí vyšší frekvenci 
vývozu,“ ujišťu-
je primátor Ru-
dolf Chloupek.

Do nádoby na 
bioodpad patří

• z domácnos-
ti: 

- zbytky jídel 
rostlinného pů-
vodu

- slupky a zbytky ovoce a zeleniny
- kávový odpad včetně papírových 

fi ltrů 
- použité papírové ubrousky
- čajové sáčky
- skořápky vajec 
- zbytky obilnin

• ze zahrady:
- tráva a plevele
- listí, seno, sláma
- košťály a celé rostliny
- drcené větve a části keřů
- skořápky ořechů

Do nádoby na bioodpad nepatří 
všechny ostatní odpady:

- maso, kosti, pomazánky
- vařené těstoviny, omáčky
- plasty, sklo, hliník a další kovy
- barvy, ředidla a další nebezpečný 

odpad
- elektro a baterie
- stavební odpad, kamení
- textil, jednorázové pleny
- pytlíky z vysavače, cigarety, popel
- fritovací olej
- uhynulá zvířata
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Víte, že…

Slovo zastupitele

Dr. Ing. arch. 
Jaroslav 
Huňáček

Ad Zoo pěti kontinentů…

Je to jen několik dnů, co se dokonči-
ly všechny práce na projektu „Zoo pěti 
kontinentů“ v jihlavské zoo. 

Tímto aktem se pro mě ukončila 
další velká etapa architektonické spo-
lupráce s naší zoo, spojená s realizací 
šesti nových pavilonů. Sluší se ovšem 
poznamenat, že jsem na celém projek-
tu pracoval již od poloviny roku 2008.

První architektonická studie řešila 
expozici žiraf a afrických kopytníků. 
Zhruba po jednom roce vypracovala 
paní ředitelka zoo Ing. Eliška Kubíko-
vá celkem obsáhlé zadání, které neslo 
dnes již zažitý název „Zoo pěti konti-
nentů“. 

V tomto dokumentu bylo specifi ko-
váno dalších pět nových pavilonů, kte-
ré byly přiřazeny k již vypracovanému 
pavilonu žiraf. Čtyři z nich pak byly 
situovány do nové části zahrady a dva 
potom do staré, původní části zoo. 

V průběhu posledních čtyř let pak 
tedy postupně vnikaly a zároveň byly 
i uváděny do života všechny výše zmí-
něné expozice -  Australská farma, Pa-
vilon pro žirafy a africké kopytníky, 
Expozice afrických primátů a Expozice 
hyen (nová část zoo) a Asijský pavilon 
a největší a stavebně nejnáročnější Pa-
vilon plazů.  

Jako občan našeho města mohu s po-
těšením konstatovat, že nové pavilony 
zoo jsou od většiny jejich návštěvníků 

přijímány velmi pozitivně a chtělo by 
se říct, že až s nadšením, o čemž vypo-
vídají četné zápisy v knize návštěv, a to 
i od mnoha zahraničních návštěvníků, 
kteří zahradu s oblibou opakovaně na-
vštěvují. Těší mne, že celá naše zoo je 
turisticky dlouhodobě nejnavštěvova-
nějším místem na Vysočině. 

Na této informaci není ovšem nic no-
vého, tato skutečnost je již známá od 
samotného vzniku našeho kraje, a na 
tom, aby to tak zůstalo i do budoucna, 
se celých těch patnáct let intenzivně 
pracuje. Za takovou snahu můžu všem 
zainteresovaným stranám jen a jen po-
děkovat. 

V neposlední řadě se na celou věc dí-
vám i jako dlouholetý zastupitel měs-
ta. V komunální politice se pohybuji 
od raných devadesátých let a vím, že 
Jihlava si svoji zoo hýčká již od jejího 
vzniku. 

Ne vždy, tak jak se říká, mělo toto 
obecně prospěšné zařízení na růžích 
ustláno, ale zlé časy se zdárně překo-
naly a dá se tedy konstatovat, že s tak 
uvědomělou podporou našeho měs-
ta může zoo dobře sloužit i spoustu 
dalších let. Vždycky rád podpořím 
všechno to, co občanům našeho měs-
ta zpříjemní život a co vyvolá ve svém 
důsledku velký zájem naše starobylé 
město navštívit a třeba se do něj i za 
čas usadit natrvalo.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem 
příjemné a klidné prožití této před-
vánoční doby a do nového roku Vám 
přeji všechno nejlepší, hodně zdraví 
a pohody, a to i všem Vašim blízkým 
a přátelům, kteří třeba i navštíví naše 
krásné město.  

 Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
Jihlavský městský zastupitel a před-
seda klubu zastupitelů za ODS

Bioodpad se bude svážet z 
celého krajského města

…se díky zodpovědnějšímu třídění v 
Jihlavě podařilo snížit náklady na svoz 
odpadu? Oproti roku 2014 jsou sku-
tečné náklady, které činily 696 korun 
na osobu a kalendářní rok, o 10 korun 
nižší. Jihlaváci platí roční poplatek 680 
korun, v roce 2014 radnice za každého 
z nich doplácela 16 korun, nyní 6 ko-
run. 

Pozitivní výsledek přikládá radnice 
úspěšnému Programu zodpovědné-
ho nakládání s odpady. Do něj se při-
hlásily mimo jiné domácnosti, které si 
nechaly snížit frekvenci vyvážení od-
padu. „Ukázalo se, že díky dobrému tří-
dění lze vyvážet odpad méně často, tedy 

jednou za dva týdny, což snižuje náklady 
na svoz. Co je velmi pozitivní, že už nyní, 
pouze na základě dobrovolnosti někte-
rých obyvatel města, se snížily náklady o 
deset korun na osobu v celém městě,“ ko-
mentovala zkušenosti se sníženou frek-
vencí vývozu vedoucí odboru životní-
ho prostředí Katarína Ruschková. 

Zavedením lepších podmínek pro 
třídění (plošný svoz bioodpadu – pí-
šeme na jiném místě) a snížením frek-
vence vývozu směsného komunálního 
odpadu v rodinné zástavbě tedy radni-
ce čeká jak lepší výsledky třídění opa-
du, tak další snížení nákladů na zpra-
cování odpadu.

Od ledna 2016 platí novela zákona, 
která upravuje agendu občanských 
průkazů.

Občanské průkazy se občanům 
starším 70 let budou nově vydávat 
s platností na 35 let od data vydání 
dokladu. V případě změny některé-
ho údaje zapsaného v takovém ob-
čanském průkazu (např. údaj o místě 
trvalého pobytu) bude však přesto 
nutné občanský průkaz vyměnit.

I nadále bude možné podat žádost 
o vydání občanského průkazu na 
kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností, přičemž 
vydávajícím úřadem uvedeným na 
dokladu bude ten obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, u kterého 
občan požádal o vydání občanského 
průkazu. 

Více informací na webu města.
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Změny pro občanské průkazy


