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REFERENDUM
Jako Kra jské volby,  jen  o  dve ře vedle!

Jihlava spalovnu neplánuje. Spalovna je totiž už naplánovaná!
V Jihlavě na Bedřichově by mohla vyrůst spalovna odpadů s kapacitou až 200 tisíc tun spálených 
odpadů ročně. Možná jste slyšeli některé politiky říkat, že referendum o tomto zařízení je zcela 
zbytečné, protože se stavba spalovny neplánuje. To je ale lež jako věž. Snadno si to můžete sami 
prověřit: jihlavskou spalovnu odpadů najdete hned ve dvou zásadních plánech. V územním plánu 
města Jihlavy a v Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.

O spalovně už se mluví dlouho. Teď je ale čas přestat jen mluvit a rozhodnout. Spolu s krajskými 
volbami totiž proběhne 7. a 8. října referendum neboli veřejné hlasování o tom, zda Jihlavané 
spalovnu chtějí nebo ne.

O spalovně rozhodne 15.000 lidí 
S vámi nebo bez vás?

Podle zákona o místním referendu v Jihlavě 
rozhodne 15.000 účastníků hlasování. To je 
minimum, které musí k hlasování přijít, aby      
bylo referendum platné. Je to 35 % voličů.

To není vpravdě mnoho. Aktivní menšina 
rozhodne o mlčící většině. 35 % lidí může 
rozhodnout o kvalitě života dalších 65 %. 
Zařadíte se k těm, kteří svou účastí referendum 
podpoří? Nebo se své možnosti dobrovolně 
vzdáte a necháte to na sousedovi, na důchod-
cích, studentech nebo aktivistech?

N e j í t  k  r e f e r e n d u  z n a m e n á 
dobrovolně se podvolit názoru 
druhých lidí.

Spalovna Bedřichov – špatný nápad
Zhorší se kvalita ovzduší – tam, kde má vzniknout spalovna, nyní roste křoví a tráva. 
Spalovna produkuje toxické látky, a to i v případě, dodržuje-li veškeré limity. Zeleň přitom 
vzduchu neškodí. 
V Jihlavě se bude spalovat odpad z celého kraje 
schváleném plánu odpadového hospodářství a počítá s ní i územní plán. Nárůst nákladní 
dopravy zvýší prašnost, vzroste i emisní zátěž z dopravy.  
Nebude odbyt pro vyrobenou energii – spalovna bude daleko od nejbližší sítě centrálního 
vytápění. Jihlavě navíc chybí síť centrálního vytápění. Byty by nebylo možné k teplu ze 
spalovny jednoduše připojit.
Spalovna zdraží poplatky za odpad – ekonomika spalovny stojí na vodě. Nejvíce se vyplatí 
obrovské spalovny. Nikdo neví, jaká bude ekonomika té jihlavské. Pokud dnes politici 
říkají, že poplatky za odpad se díky spalovně sníží (anebo naopak zvýší), je to totéž, jako by 
věštili z křišťálové koule.

Referendum o spalovně a odpadech 7. a 8. října

 3 x ANO pro Jihlavu
• Bez toxického vzduchu
• Kde mohu volně dýchat
• Kde se nepálí odpad ze široka daleka

Více informací na www.referendumjihlava.cz


