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CO nechcete zažít, ale vidět ano

www.jihlava.cz/podzemi

Navštivte nově otevřený, jedinečný prohlídkový okruh podzemím – kryt civilní obrany (CO). Při prohlídce nahlédnete do plně 
vybavené ošetřovny, k vidění je dobová spojovací technika, filtry vzduchu, měřáky radiace a zamoření vzduchu nebo plynové 
masky. Atmosféru dokresluje autentický záznam rádiového hlášení, které 20. srpna 1968 oznámilo překroční státních hranic 
vojsky Varšavské smlouvy.
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Bezpečné nové chodníky
Rada města schválila nabídku na výstavbu cyklostezky, chodníků, 

veřejného osvětlení a dvou nových zastávek MHD v průmyslovém par-
ku v Hruškových Dvorech. Zakázku s názvem „Zvýšení bezpečnosti v 
průmyslovém parku“ provede společnost Eurovia CS.

„Do výběrového řízení se společnost přihlásila jako jediný účastník, celko-
vá hodnota zakázky je více než 16 milionů korun,“ doplnil primátor města 
Jihlavy Rudolf Chloupek. Město by mělo na celou zakázku čerpat dota-
ci z evropských fondů v hodnotě 13,5 milionů korun.

„Je to vyřešení dlouhodobého problému průmyslového parku, kde pro pěší a 
cyklisty není vybudovaná patřičná in� astruktura, dosud se zde musí pohybovat 
po silnici. Bezpečnost dopravy pro všechny účastníky se výrazně zvýší,“ doplnil 
náměstek primátora pro oblast územního plánování Radek Popelka. -tz-

Stavební sezóna je v plném prou-
du a řada občanu řeší Nerudov-
skou otázku: „Kam s ním?“; myš-
leno - se stavebním odpadem. 

Tou úplně nejhorší možností je 
zbavit se stavebního odpadu v lese 
nebo na polní cestě. Za založení 
černé skládky hrozí pachateli vyso-
ká pokuta, která se může u fyzic-
ké osoby vyšplhat na 50 000 Kč, 
a v případě podnikatelského sub-
jektu se může pokuta pohybovat 
v řádech milionů korun.

Stavební odpad by předně ne-
měl být odvážen na skládku, ale 
na speciální recyklační linku, kte-
rá ho dokáže zpracovat na staveb-
ní recyklát. Nejčastější stavební 
recykláty jsou cihelné, betonové 
nebo asfaltové. Betonový a cihel-
ný recyklát se používá jako pod-
kladní vrstva při stavbě nových 

vozovek a slouží jako náhrada za 
přírodní kamenivo. 

Asfaltový recyklát se používá 
jako svrchní vrstva vozovky za 
technologicky speci� ckých pod-
mínek. Recyklační linku staveb-
ního odpadu najdete v průmyslo-
vé zóně v Hruškových Dvorech. 
Recyklací stavebních odpadů se 
chrání přírodní zdroje a snižuje 
tlak na životní prostředí.

Pokud není stavební odpad 
vhodný k recyklaci, je možné ho 
odstraňovat i na skládce v Henčo-
vě. Protože stavební odpad není 
odpadem komunálním, není ani 
zahrnut v místním poplatku za 
systém nakládání s odpady, a za 
jeho předání na recyklační linku 
nebo na skládku se musí zaplatit 
částka podle množství a aktuální-
ho ceníku zařízení. -tz-

Stavební odpad nemusí 
končit jen na skládce


