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Víte, že…

Obyvatele Jihlavy čeká několik 
změn v oblasti nakládání s odpady. 
Od 1. března bude ve městě uprave-
na frekvence vývozu nádob na směs-
ný komunální odpad od rodinných 
domů a spuštěn celoplošný svoz bi-
oodpadu.

Od 1. března se budou nádoby 
na směsný komunální odpad od ro-
dinných domů pravidelně vyvážet 
jednou za čtrnáct dní, a to v sudé týd-
ny. Všechny domácnosti s takto upra-
venou frekvencí svozu odpadu budou 
automaticky zahrnuty do Programu 
zodpovědného nakládání s odpady. 
To znamená, že členům domácnosti 
při splnění podmínek programu, bude 
snížen poplatek za svoz odpadu. Sníže-
ní poplatku se projeví v následujícím 
roce, tedy v roce 2017. Sleva na poplat-
ku je nyní 70 korun na osobu. 

Produkuje-li vaše domácnost větší 
množství odpadu, jako jsou například 
dětské pleny nebo inkontinenční po-
můcky, je možné si dohodnout dodání 
větší (černé) nádoby na směsný komu-
nální odpad. 

Svoz bioodpadu ve dvoutýdenním 
intervalu vývozu nádob od rodinných 
domů není místní specialita, stejné 
schéma používají i jiná města a obce 
jako například Olomouc, Přerov, Mo-
ravská Třebová nebo Mikulov i řada 
obcí v našem kraji. „Pokud domácnost 
třídí, je dvoutýdenní interval na vyvezení 
nádoby naprosto dostačující. Třídíme po-
ctivě a někdy by nám postačil vývoz i jed-
nou za měsíc,“ potvrzuje z vlastní zku-
šenosti primátor Rudolf Chloupek.

Třídění bioodpadu 
od března v celé Jihlavě

Do všech 260 současných stanovišť 
s kontejnery na tříděný odpad budou 
umístěny nové hnědé nádoby, které 
se budou vyvážet každý týden. Od 
začátku března tak můžete začít tří-
dit a vynášet bioodpad na místa, kam 

běžně nosíte i jiný tříděný odpad. 
„Bioodpad se zpracovává na kompost, 
proto se nevyhazuje v igelitových pytlích 
a sáčcích, snižovalo by to kvalitu a hod-
notu kompostu,“ informuje vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Vlastníci rodinných domů mohou 
žádat o přidělení 240 litrové nádoby 
na bioodpad, tzv. kompostejneru, pří-
mo k domu. Kompostejner bude k ne-
movitosti přidělen zdarma, vyvážet se 
bude pravidelně jednou za čtrnáct dní, 
v liché týdny. 

Menší bytové domy lze řešit indivi-
duálně. „Pokud mají obyvatelé těchto 
domů zájem třídit bioodpad, vítáme to a 
nádoby jim mohou být přiděleny. Pro čis-
totu odpadu ale bude žádoucí, aby kom-
postajner, kromě svozového dne, nebyl 
veřejně přístupný prostor,“ říká vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková.

Od zavedení svozu bioodpadu a 

úpravy frekvence svozu směsného od-
padu radnice očekává zásadní zvýšení 
procenta třídění, snížení nákladů, efek-
tivnější využití kompostárny a zlepšení 
životního prostředí. „Očekáváme, že se 
v Jihlavě dostaneme mnohem blíže k 50 
procentní míře třídění, kterou jsme si dali 
jako metu. Nyní v Jihlavě vytřídíme asi 
36 procent odpadu,“ věří v zodpověd-
nost spoluobčanů primátor Rudolf 
Chloupek.   

Přidělení nádoby na bioodpad, 
přidělení větší nádoby na směs-
ný komunální odpad, stejně jako 
veškeré dotazy k tématu můžete 
vyřídit na Magistrátu města Jihla-
vy, na odboru životního prostře-
dí, telefonicky na číslech 567 167 
111 nebo 565 590 111, nebo 
e-mailem na adrese tridime.od-
pad@jihlava-city.cz. Informace 
najdete také na městském webu 
www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

Od března začíná v Jihlavě vývoz 
popelnic jednou za čtrnáct dní

Služby města Jihlavy (SMJ) připra-
vují nový kompost z použitých vá-
nočních stromků, které byly svezeny 
z ulic města Jihlavy na kompostárnu.  

Letos bylo svezeno na kompostár-
nu v Henčově u Jihlavy bezmála 15 
tun tohoto biologicky rozložitelného 
odpadu, a ten poslouží jako základ 
do nového kompostu. SMJ použí-
vají kompost při rekultivaci skládky, 
údržbě zeleně nebo na hnojení ve-
řejných prostranství. „Také si mohou 
kompost od nás zakoupit fi rmy nebo 
fyzické osoby. Kompost je velmi kva-
litní, a proto ho lze použít na hnojení 
zahrad i záhonů. Momentálně je na 
kompostárně, která je součástí areálu 
skládky komunálního odpadu, uloženo 
300 tun tohoto biologického produktu. 
SMJ prodávají tunu kompostu za 500 
korun bez DPH,“ upřesnil mluvčí 
SMJ Martin Málek.  -lm-

SMJ připravují kompost z 
loňských vánočních stromků

VÁNOČNÍ stromky slouží dál veřejnosti v podobě kompostu, na který je zpracují 
Služby města Jihlavy. Foto: Lubomír Maštera

…obálku s okýnkem můžete vytří-
dit do papíru? Mnozí se domnívají, 
že obálka kvůli fóliovému okýnku 
nepatří do tříděného papíru. Opak je 
pravdou, okýnko nijak nevadí. Do-
konce ani zapomenutá kancelářská 
sponka není problém, během dalšího 
zpracování vytříděného papíru dojde 
k jejich oddělení. Akorát z bublinko-
vé obálky je dobré odstranit plastový 
vnitřek. Je to záležitost na pár vteřin.
 -tz-

KOMPOSTEJNERY DO ULIC. Město Jihlava od března zahajuje třídění biologicky 
rozložitelného odpadu. Do všech 260 stanovišť s nádobami na tříděný odpad v dru-
hé polovině února umisťovali pracovníci Služeb města Jihlavy kontejnery na bioodpad, 
tzv. kompostejnery. Před rozvozem na hnědé nádoby umisťovali informace o tom, co 
do bioodpadu patří, a co nikoliv. Menší kompostejner o objemu 240 litrů si mohou ne-
chat zdarma přistavit i obyvatelé rodinných domů. Foto: archiv MMJ

Sponzorství 
kočky divoké

Klub jihlavských zastupitelek již ně-
kolik let sponzoruje v jihlavském ZOO 
kočku divokou. I tento rok se zastupi-
telky domluvily a v rámci neformální 
spolupráce napříč politickými stra-
nami opět přispěly částkou 4.000 Kč.  
Svou „adoptovanou“  kočičku plánují 
navštívit v květnu, kdy ve spolupráci 
s p. ředitelkou Kubíkovou připravu-
je Klub zastupitelek prohlídku ZOO 
v rámci akce „Společné odpoledne“ 
pro zastupitelky a jejich děti .

 Stanislava Prokešová,  
 zastupitelka města

Co do bioodpadu 
patří a nepatří? 

Pozor, bioodpad se nevyhazuje 
v igelitových pytlích a sáčcích, po-
škozovalo by to kvalitu kompostu. 
Bioodpad do nádoby jednoduše 
vysypte a igelitový sáček vhoďte 
do sousedního žlutého kontejne-
ru.

Do nádoby na bioodpad patří
z domácnosti:
• zbytky jídel rostlinného půvo-

du
• slupky a zbytky ovoce a zeleni-

ny
• kávový odpad včetně papíro-

vých fi ltrů 
• použité papírové ubrousky
• čajové sáčky
• zbytky obilnin

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

Do nádoby na bioodpad nepat-
ří všechny ostatní odpady:

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

ný odpad
• elektro a baterie
• stavební odpad, kamení
• textil, jednorázové pleny
• pytlíky z vysavače, cigarety, po-

pel
• fritovací olej
• uhynulá zvířata. -tz-


