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Služby města Jihlavy (SMJ) provádějí dezinfek-
ci vlastních sběrných nádob na komunální odpad 
a kontejnerů. 

Práce probíhají vždy pouze ve svozový den v dané 
ulici do 15. 7. 2016. Veškeré popelové nádoby musí 
být přistavené k výsypu i k dezinfekci od 6 hodiny 
ranní. 

Speciální vůz na dezinfekci nádob pojede po trase 
svozu komunálního odpadu a pomocí hydrauliky, 
trysek, studené vody a saponátů provede pod tlakem 
dezinfekci nádoby. Uvedená technologie není schop-
na z popelnic zcela odstranit ztuhlé tuky a jiné pevné 
složky odpadů, které se během používání usadí na 
stěnách a dně popelových nádob.

Vzhledem k tomu, že dezinfekce bude provádě-
na po celý den, prosíme občany, aby sběrné nádoby 
nechávali ve svozový den přistavené až do pozdních 
večerních hodin tak, aby k nim byl přístup. Dále, aby 
je neblokovali zaparkovanými vozidly a nedávali do 
nich odpad. Vydezinfi kovaná nádoba bude opatřena 
nálepkou s označením roku 2016. 

V případě, že vám nebude popelová nádoba dez-
infi kována v termínu, který je výše uveden, volej-
te neprodleně v době od 6 do 14.30 hodin na SMJ 
na telefonní čísla 567 553 227, 567 553 237 a 567 
553 251. Při oznamování nedostatků či stížností 
je potřeba dodržet termín plánovaného dezinfi ko-
vání, který končí dne 15.7. 2016. Potom již nelze 
nádoby dezinfi kovat, protože fi rma provádějící tyto 
práce opouští Jihlavu a přemisťuje se do dalšího 
města. Vyhrazujeme si právo změn a úprav při dez-
infekci nádob v důsledku poruchy techniky, nádob 
s vývozem 1 x za 14 dní a v případě dalších neoče-
kávaných událostí. Firmy a podnikatelé si mohou 
objednat dezinfekci jimi užívaných nádob za úpla-
tu. Stačí kontaktovat naši společnost SMJ na výše 
uvedených číslech.

Ve čtvrtém týdnu od 4. 7. do 8. 7. se budou dez-
infi kovat nádoby v centru města a přilehlém okolí, 
v ulici Fibichova, oblasti mezi ulicemi Kosovská - 
Brtnická - Znojemská, Sukova, U Cvičiště, Na Hli-

ništi, Seifertova, Mahlerova, 17. Listopadu, Štur-
sova, Zborovská, Leoše Janáčka od ul. Zborovská, 
Erbenova po ul. Hamerníková, v Kosově, Sasově 
a Heleníně , sídliště Horní Kosov, Za Prachárnou, 
Dolina, Jiráskova , Vrchlického, Žižkova, Teleč-
ská, Pávov, Antonínův Důl, Červený Kříž, Hosov, 
Popoce, Vysoká, Pístov, Heroltice, Hruškové Dvo-
ry, Henčov, Zborná a Pančava  – sídliště, objemy 
nádob 1.100 l a 660 l.

V pátém týdnu od 11. 7. do 15. 7. bude dezinfek-
ce prováděna na sídlišti Horní Kosov, Za Prachár-
nou, Dolina, oblasti mezi ulicemi Jiráskova - Vrch-
lického - Žižkova – Telečská, Pávov, Antonínův 
Důl, Červený Kříž a dále nádoby v Hosově, Popice, 
Vysoká, Pístov, Heroltice, Hruškové Dvory, Hen-
čov, Zborná, Pančava a Telečská u rodinných dom-
ků – objemy nádob 110 l, 120 l a 240 l.

Martin Málek,
tiskový mluvčí SMJ

Dezinfekce nádob na odpad a kontejnerů

Již po naší uzávěrce začaly ve městě 
jihlavské dny. Oslavy zahájilo vede-
ní města na radnici slavnostním uví-
táním německých hostů, kterým 
popřál primátor města, aby se cítili 
v Jihlavě stejně přátelsky a příjemně, 
jako se on cítí během svých návštěv 
v partnerských městech.

Ve vestibulu radnice byla přichys-
tána výstava „Nikdy zcela neodešli“ 
a ve stejném duchu se nesly i proje-

vy zúčastněných na magistrátu při 
zahajovacím ceremoniálu. Primátor 
převzal od přátel z Německého Hei-
denheimu starý obraz, kteří Němci 
darovali Jihlavě, dlouholetý zastu-
pitel města Zdeněk Jaroš předsta-
vil svoji knihu Čestní občané, která 
mapuje významné osobnosti města.

Navečer se vedení města předsta-
vilo přátelům a jihlavským občanům 
v historických oblecích v havířském 

průvodu a slavnosti byly zakonče-
ny první den koncertem fi lharmo-
nie Gustava Mahlera na Masarykově 
náměstí.

Další den slavností zahájily pietní 
akty v parku Gustava Mahlera a na 
Ústředním hřbitově. 

Odpoledne se odehrál další koncert 
na Masarykově náměstí, Jihlavané 
měli možnost opět zhlédnout havíř-
ský průvod a následovala ofi ciální 

část na náměstí.
Ve večerních hodinách pokračovala 

oslava Jihlavských dnů v jihlavském 
pivovaru. 

Poslední den oslav odstartovala 
venkovní mše za přítomnosti havířků 
v Kostele sv. Jana Křtitele. 

Po celou dobu oslav doprovázel Jih-
lavské dny trh řemesel na Masaryko-
vě náměstí. -lm-

HISTORIK a dlouholetý městský zastupitel Zdeněk Jaroš představil svoji kni-
hu Čestní občané, věnovanou všem oceněným občanům městem a radními města. 
 Foto: Lubomír Maštera

NA TRHU řemesel na Masarykově náměstí mohli návštěvníci nakoupit celou řa-
du tradičních pochoutek i vidět řemeslníky při práci. Foto: Lubomír Maštera

PRIMÁTOR města Rudolf Chloupek ukazuje obraz, který městu věnovali ně-
mečtí přátelé. Foto: Lubomír Maštera

Jihlavské dny zahájily řadu slavností

DO POSLEDNÍHO místa zaplněná velká gotická síň magistrátu naslouchala 
uvítacím projevům v češtině a němčině k zqhájení Jihlavských dnů.
 Foto: Lubomír Maštera


