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Kontejnerová stání plná odpadu - 
tak se na to podíváme… 

Je „vina“ na straně Města, popelá-
řů, nebo nezodpovědných občanů? 
Úvaha vcelku jednoduchá…

          
Odpad, který nelze - s ohledem 

na jeho rozměry (objemný odpad), 
nebo povahu, druh (např. nebez-
pečný odpad) odložit do nádob na 
odpad, rozhodně nepatří ke kontej-
nerům. 

Nejen že tento odpad znesnadňu-
je přístup ke kontejnerům, a násled-
nou manipulaci s kontejnery v rámci 
zajišťování běžných vývozů, ale vzni-
kají tak zbytečné náklady na zajištění 
úklidu a odvozu těchto odpadů, kte-
ré jdou na vrub Městu. 

Pokud odložíte objemný odpad 
(nábytek, sušák na prádlo, žehlicí 
prkno, kočárek, linoleum, koberec 
apod.) vedle kontejneru, spustíte tak 
řetězec událostí, který naprosto zby-
tečně zatíží „kasu“ Města a zabere 
mnoho času lidem, kteří by se jinak 
mohli věnovat smysluplnějším čin-

nostem. 
Městská policie, nebo samotní ob-

čané často takovéto černé skládky 
Městu hlásí, např. prostřednictvím 
webové aplikace Kniha hříchů nebo-
li Hlášení závad. Úředníci poté vysta-
vují objednávku na zajištění úklidu, 
a Služby města Jihlavy následně, dle 
připraveného plánu trasy, jednotlivé 

skládky objíždějí a likvidují. 
Úklid těchto rozměrných odpa-

dů totiž neprobíhá v rámci běžných 
svozů odpadu. 

V případě, že odložením „odpadu“ 
vedle kontejnerů chcete potěšit jiné, 
obraťte se raději na charitativní or-
ganizace, bazary apod. Za odkládání 
odpadu mimo místa k tomu určená, 
a tudíž zakládání černých skládek, 
lze totiž fyzickým osobám uložit po-
kutu do 50.000,- Kč.

Kam tedy s objemným 
odpadem?

Využijte zdarma jeden ze tří sběr-
ných dvorů:

SD Havlíčkova 64:    
pondělí - pátek: 6 - 19 h.;  sobota: 

7.30 - 12 h.   
SD Rantířovská 5:  
pondělí - pátek: 9 - 17 h.; sobota: 9 

– 13.30 h. 
SD Brtnická:
pondělí - pátek: 9 - 17 h.; sobota: 9 

– 13.30 h.  -tz-

Co se do popelnice nevleze…

ODLOŽENÍM objemného odpadu 
ke kontejnerům riskujete pokutu až ve 
výši 50 tisíc korun. Foto: archiv MMJ

Přijďte si pro levný 
kompostér

Začíná jaro, probouzí se zahrady, a 
řada z nás řeší otázku, kam s ořeza-
nými větvemi a shrabaným listím. 
Město Jihlava nabízí celou řadu mož-
ností. 

Tím nejlepším řešením, za kte-
ré vám i vaše zahrada poděkuje, je 
vlastní kompostování rostlinných 
zbytků, s následným využitím kom-
postu ke hnojení. Od Města můžete 
získat dřevěný kompostér za cenu 
150 Kč, který ke kompostování plně 
dostačuje. 

Pokud je bioodpadu větší množ-
ství, lze ho zdarma odevzdat na kom-
postárně v Henčově, nebo na sběr-
ných dvorech. K odkládání bioodpadu 
slouží i veřejně umístěné kontejnery, 
nebo nádoby umístěné u rodinných 
domů. S ohledem na další zpracová-
ní bioodpadu je třeba ořezané větve 
před odložením do nádob nastříhat 
na menší kousky. 

V případě zájmu o koupi dotova-
ného kompostéru, nebo přistavení 
nádoby na bioodpad, můžete kon-
taktovat odbor životního prostředí 
města Jihlavy. -tz-

Pneumatiky 
odevzdávejte 
v servisech

Od 1. ledna 2018 již není možné 
odevzdávat pneumatiky v jihlavských 
sběrných dvorech. Pneumatiky lze, 
bez ohledu na značku a bez vazby 
na nákup zboží či služeb, odevzdá-
vat v autoservisech a pneuservisech. 
Převzetí pneumatik probíhá v rámci 
zpětného odběru a je bezplatné.

Možnost odevzdávat pneumatiky 
na sběrných dvorech byla zrušena 
právě proto, že pneumatiky ze záko-
na podléhají zpětnému odběru. Zru-
šené odevzdávání ve sběrných dvo-
rech by mělo mít i pozitivní dopad 
na odpadové hospodářství Města, a 
následně na poplatek za komunální 
odpad. -tz-

V dubnu pokračuje 
blokové čistění 

města
V Jihlavě probíhá blokové čistě-

ní města, a potrvá až do 31. května. 
Masarykovo náměstí a přilehlé ulice 
budou čištěny v sobotu 7. a v neděli 
8. dubna.

Území města s příměstskými ob-
cemi je rozděleno do sedmi úseků, a 
předpoklad doby trvání jarního úkli-
du je osm týdnů.

Úklid samostatných chodníků na 
sídlištích a v pěších zónách začal na 
některých místech už před zaháje-
ním blokového čištění, rovněž tak 
některé komunikace jsou čištěny 
v předstihu.

Jednotlivé úseky jsou označeny 
přenosným dopravním značením na 
základě Stanovení o dopravním zna-
čení. Dopravní značky budou umis-
ťovány na jednotlivé úseky 8 dní pře-
dem. Plán blokového čistění města 
najdete na webu města. -tz-

Aktuální trend přístupu k odpa-
dům se nazývá zero waste, tedy nu-
lový odpad. Tentokrát přiblížíme 
třetí princip bezodpadového přístu-
pu, kterým je princip ZUŽITKUJ. 
Nebo jinak také řečeno: ZNOVU 
POUŽIJ. 

Znovu použijeme to, co potřebu-
jeme, a nemůžeme to zamítnout, ani 
zredukovat. Tímto přístupem se šetří 
zdroje a energie, které by musely být 
vynaloženy při procesu výroby nebo 
recyklace. Výměnou jednorázových 
věcí za trvalé ušetříte i finančně, a 
také si značně zjednodušíte život. 

Při uplatňování tohoto přístupu 
odstraňujeme zbytečnou spotřebu: 
upřednostňujeme nákup  opakova-
telně využitelných věcí před věcmi 
na jedno použití, tzn. upřednostňu-
jeme nákup látkových kapesníků, 
opakovatelně použitelných tašek a 
obalů, kuchyňských látkových utě-
rek, látkových ubrousků a dobíjecích 
baterií. 

Při uplatňování tohoto přístupu 
zmírňujeme čerpání zdrojů tím, že 
nakupujeme z „druhé ruky“. V se-
cond handech lze výborně doplnit 
a obohatit šatník. V bazarech nebo 

ve starožitnictví zase můžete objevit  
doplňky pro  svoji domácnost. 

Nakupujte chytře – nakupujte vý-
robky, které jsou kvalitní, trvanlivé, 
víceúčelové a opravitelné. Při uplat-
ňováním principu  ZUŽITKUJ také  
prodlužujeme životnost věcí, a to 
tím že věci opravujeme a vymýšlíme 
pro ně nový způsob využití. Napří-
klad ze starého prostěradla se může 
stát hadr na podlahu a ze starého 
hrnku stojánek na pastelky. 

ZERO WASTE -  Jihlava bez od-
padu? - BEZE VŠEHO. JIHLAVA 
BEZ ODPADU. -tz-

Nejlepší je odpad, který nevznikne. 
Co můžete, použijte vícekrát

ZAMÍTNI  �  ZREDUKUJ  �  ZUŽITKUJ  �  ZRECYKLUJ  �  ZKOMPOSTUJ

Víte, že: do bioodpadu plastové pytle a igelitové sáčky nepatří? 
Bioodpad z veřejných nádob se sváží na kompostárnu v Henčově, kde se 
vytříděný materiál kompostuje. 
Kompost pak používají zemědělci na pole jako hnojivo. V případě, že je 
bioodpad znečištěný velkým množstvím nerozložitelných materiálů, jako 
jsou plasty,  nelze ho kompostovat a je nutné uložit ho na skládku.  -tz-

KONTEJNER NA BIO: Větší větve je nutné před uložením do kontejneru na-
řezat, nebo je odvézt přímo na kompostárnu do Henčova.

Vyřiďte si daňová 
přiznání včas

Přiznání k dani z příjmů za minulý 
rok jsou poplatníci povinni podat nej-
později do úterý 3. dubna 2018. Fi-
nanční úřad proto bude mít na konci 
března rozšířené úřední hodiny.

Poplatníkům, jimž přiznání zpracová-
vá daňový poradce, nebo poplatníkům, 
kteří mají podle zvláštního zákona po-
vinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, se lhůta prodlužuje do 
pondělí 2. července 2018, ale pouze 
pokud uplatnili příslušnou plnou moc 
k zastupování před 3. dubnem.

Prodloužené úřední hodiny územ-
ních pracovišť finančního úřadu:

- v termínu od 26.3. do 29.3. 2018 
ve všech pracovních dnech vždy od 
8.00 do 17.00 hodin

- v úterý 3.4. 2018 od 8.00 do 18.00 
hodin

- o víkendových dnech pracoviště 
Finanční správy otevřena nebudou.

 -tz-


