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Úpravy v území 
Koželužského potoka – 

BESEDA S VEŘEJNOSTÍ
V pondělí  17. října v 16.30 hodin v 

jídelně ZŠ Seifertova.
S vedením města Jihlavy nad záměry 
Na Skalce, v ulicích Telečská, Seifer-

tova…
Prezentace plánovaných změn je ke 

stažení na www.jihlava.cz.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
na Masarykově náměstí ve středu 

5. října od 13 do 17 hodin
(více na str. 34 uvnitř vydání).

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

Jihlava 2016 - 20. ročník
úterý 25. října až neděle 30. října.

POZVÁNKA  K VOLBÁM
Zveme občany k říjnovým 

senátním a krajským volbám
v pátek 7. října a 

v sobotu 8. října 2016.
(Více uvnitř listu na str. 19)

132 KOL pro Afr iku. S velkým zájmem veřejnosti se setkala sbírka Kola pro Afr iku, která se konala jako součást progra-
mu Evropského týdne mobility. Dárci přivezli neuvěřitelných 132 jak starších a provozu neschopných, tak zcela funkčních 
a zachovalých bicyklů. „Nepojízdná kola nevadí. Buď se opraví, nebo se z několika kusů složí jeden pojízdný bicykl. Úplně 
zničené kusy samozřejmě jdou k likvidaci,“ vysvětluje koordinátorka Zdravého města Jihlavy Soňa Krátká. Provozuschopná 
kola se transportují do Afr iky, aktuálně do Gabunu, kde poslouží zejména dětem k dopravě za vzděláním.
 Foto: archiv MMJ 

Od roku 2024 začne v České 
republice platit zákaz skládko-
vání netříděného odpadu, proto 
přichází Sdružení obcí Vysočiny 
(SOV) s vlastním návrhem, jak by 
se mělo v kraji v budoucnu naklá-
dat s nevytříděným komunálním 
odpadem.

Ten by se odvážel mimo region k 
výrobě energie. Za tímto účelem na 
Vysočině vznikne optimalizovaná síť 
překladišť. 

Zájem o jejich vybudování před-
běžně vyslovilo 13 obcí. Návrh SOV 
vychází z odborné studie Institutu 
pro udržitelný rozvoj měst a obcí, 
o.p.s.

„Překladiště mohou vyrůst na již 
fungujících skládkách nebo na jiných 
dopravně dobře dostupných místech. 
Hledali jsme řešení, které by radni-
cím nezvyšovalo současné náklady na 
dopravu odpadu na skládky. Naopak 
vhodné umístění překladiště může svoz 

odpadu zefektivnit,“ uvádí Zbyněk 
Bouda, ředitel Energetické agentury 
Vysočiny, která se na tvorbě studie 
podílela. 

Studie se nezabývala alternati-
vou likvidace odpadu energetickým 
využitím na území kraje Vysočina, 
žádné město, obec nebo jiný investor 
výstavbu takového zařízení v regionu 
nepřipravuje.

Náklady na vybudování jednodu-
chých překladišť pro volné nakládání 
opadu jsou kalkulovány na jednot-
ky milionů korun. Speciální kontej-
nerová lisovací zařízení přijdou na 
15–40 milionů korun. 

Odpad by se přepravoval mimo 
kraj železniční nebo kamionovou 
dopravou. Jako možnou konečnou 
stanici odpadu z Vysočiny studie 
uvádí zařízení na energetické využi-
tí odpadu (ZEVO) v Brně, v Praze, v 
rakouském Zistersdorfu a připravo-
vané v Mělníku.

Skládky zatím mají 
volné kapacity

Zpracovatel studie oslovil 32 
obcí (nad 2 tis. obyvatel) formou 
řízeného rozhovoru, dalších 265 
obcí obeslal elektronickým dotaz-
níkem, celkem bylo osloveno 297 
obcí (85 % obyvatel Kraje Vysoči-
na). Studii překladišť odpadu ješ-
tě bude schvalovat předsednictvo 
SOV, následně bude zveřejněna.

Veškerý směsný komunální od-
pad na Vysočině je v současné 
době bez dalšího užitku skládko-
ván. 

Skládky na území kraje disponu-
jí, dle dostupných zdrojů, volnou 
kapacitou asi 2-2,5 milionu tun 
odpadů, což při současném tempu 
skládkovaní postačuje na asi 13-16 
let, což je s ohledem na zákaz 
skládkování od r. 2024 dostačující. 

 (Pokračování na str. 2)

Skončí náš odpad v Rakousku?


