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Statutární město Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednictvím společnosti SLUŽBY MĚS-
TA JIHLAVY, s.r.o.
Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou umístěny dne 
12. 10. 2019 v době od 8:00 do 12:45 hod. v těchto lokalitách:

Pelhřimovská za Dianou Chatová oblast Handlovy Dvory

U Hřbitova – u kotelny Dvorce

Znojemská (směr do Jihlavy) Purkyňova

Rantířovská (u autobusové zastávky) Pavlovova (k zahrádkám pod garážemi) 

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad lze odložit listí, větve, trávu a jiný odpad ze zeleně. Součástí svozu 
není nebezpečný odpad a objemný odpad, ten je možné zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. 

MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU Z CHATOVÝCH 
A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OBLASTÍ

Odstávky elektřiny 
do e-mailu a ihned
Mezi povinnostmi dodavatele elek-

trické energie je mimo jiné i informo-
vání odběratele o plánovaných od-
stávkách. Podrobnosti o odstávkách 
elektřiny na území města Jihlavy jsou 
pro zajištění většího komfortu obča-
nů zveřejňovány také na úřední desce 
magistrátu (https://www.jihlava.cz/
uredni-deska).

Majoritním dodavatelem elektrické 
energie v Jihlavě je společnost E.ON, 
která nabízí svým klientům možnost 
zaregistrovat se k odběru informací 
o plánovaných odstávkách elektrické 
energie. Jednoduše zadáte číslo své-
ho odběrného místa společně se svojí 
e-mailovou adresou do formuláře na 
webové stránce eon-distribuce.cz/
odstavky a tím si zajistit, že už vás od-
stávka nikdy nepřekvapí. -tz-

Na Turistickém informačním cent-
ru si opět můžete zakoupit záclonové 
sáčky na ovoce a zeleninu, cena zůstá-
vá stejná 30 Kč za kus. Novinkou v na-
bídce jsou pak lněné sáčky na pečivo a 
chléb. Jeden sáček si můžete pořídit za 
cenu 40 Kč.

Jeden člověk v České republice spo-
třebuje průměrně 400 plastových 
sáčků za rok. Jen za Jihlavu je to pak 
20 000 000 sáčků za rok. Igelitový sá-
ček má přitom dle průzkumů dobu 
užití pouze kolem 13 minut, doba 
jeho rozpadu se ovšem pohybuje ko-
lem 20 let. Na výrobu sáčků jsou čer-
pány primární suroviny a jako odpad 
významně ohrožují i volně žijící ži-
vočichy, kteří si velmi snadno spletou 
plastové sáčky s přirozenou potravou. 

Textilní sáčky opět v prodeji na TIC
V důsledku pozření těchto cizorodých 
látek obvykle dochází k bolestivým za-
žívacím problémům, které končí u vět-
šiny zvířat smrtí. Řešení je přitom tak 
jednoduché. Neberte si v obchodech 
donekonečna sáček za sáčkem, pořiďte 
si opakovaně použitelné sáčky nebo si 
je sami doma ušijte. Nakupujte poho-
dlně, bez plastu a s rozumem. Více na 
www.jihlava.cz/bezodpadu. -tz-

PRODEJ sáčků je pilotním projektem. 
V Turistickém informačním centru je 
tak k dostání pouze omezený počet, 
platí tedy zásada „Kdo dřív přijde, ten 
dřív bere“. Foto: archiv MMJ


