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K r á t c e
    Jihlavský medvědinec prošel
kolaudací. Po dokončení v měsíci
dubnu do něj bude vypuštěn pá-
rek malajských medvědů. Stavba
stála 20 milionů. −lm−

Odpady z podnikání
a přeplněné kontejnery

    Po Jihlavě se rozmáhá přeplňování
kontejnerů odpady z podnikání. Jenže
zákon hovoří jasně, jak v takových
případech postupovat a podnikatelům
tak hrozí nemalé sankce.
    Základním právním předpisem v
oblasti nakládání s odpady je zákon
č. 185/2001 Sb.o odpadech. "Ten sta-
noví, že právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání je pů-
vodcem odpadu a jako taková má řadu
povinností," řekla Renata Havlínová
z odboru životního prostředí ma-
gistrátu (OŽP).
    Jednou z nich je povinnost zajistit,
aby s veškerými odpady, které vypro-
dukuje při své podnikatelské činnosti,
tedy i sebemenšími (např. i s obaly
od svačin, použitými obálkami apod.),
bylo nakládáno dle zákona. Své od-
pady smí odevzdávat jen osobám
oprávněným k nakládání s nimi a kdy-
koliv při kontrole oprávněnými orgány
musí prokázat, jakým způsobem se
svými odpady naložil.
    Podnikatelé jsou povinni vést prů-
běžnou evidenci o odpadech a způso-
bech nakládání s nimi. V případě, že
produkují nebo nakládají s více než

50 kg nebezpečných odpadů nebo s
více než 50 t ostatních odpadů za ka-
lendářní rok, jsou povinni zasílat na
OŽP hlášení o odpadech do 15. února
následujícího roku.
    "Město dává drobným podnikate-
lům, kteří produkují odpad podobný
tomu, který vzniká při běžném provo-
zu domácností, možnost využívat kon-
tejnerů Služeb města Jihlavy," řekla
Havlínová. Podmínkou využívání to-
hoto systému je ale uzavření smlouvy
s městem.
    "Vzhledem k tomu, že se v některých
lokalitách rozmáhá přeplňování kon-
tejnerů podnikatelským odpadem, bu-
dou pracovníci magistrátu provádět
kontroly způsobu nakládání s tímto
odpadem," varovala Havlínová.
    Podnikatelům, kteří nemají s měs-
tem uzavřenou smlouvu o zapojení
do systému nakládání s komunálním
odpadem ani jinou smlouvu se spo-
lečností zajiš�ující využívání či od-
straňování odpadů a prokazatelným
způsobem nedoloží, jakým způsobem
v uplynulém roce s odpady z podni-
kání naložili, hrozí peněžitá sankce
až do výše 300 000 Kč. −lm−
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Školu pro postižené žáky
    Těžce postižení žáci z Vysočiny se
dočkají možnosti pokračovat ve vzdě-
lávání po ukončení docházky v zá-
kladní škole. Jihlavští radní schválili
zřízení tzv. praktické školy, která
vznikne při Základní škole speciální v
Jihlavě. Zde právě začíná rekonstruk-
ce, na jejímž konci v září roku 2010
budou otevřeny prostory mimo jiné i
pro praktickou školu na středním
stupni vzdělávací soustavy.
    "Jsou to děti se značným a často i
kombinovaným postižením, pro které
zatím není po skončení povinné školní
docházky návaznost. Zůstávají doma
bez dalšího uplatnění. Pokud se jim
rodina nemůže plně věnovat, jejich
rozvoj se zpomaluje," uvedl primátor
Jaroslav Vymazal důvody, pro které
se rada města rozhodla zřízení prak-
tické školy podpořit.

    Vedení školy před zahájením práce
na projektu oslovilo rodiče anketou,
která jednoznačně zájem o praktickou
školu prokázala. V Jihlavě tak budou
zřízeny dvě třídy s jednoletým či dvou-
letým studiem, ve výhledu dalších de-
seti let by neměl být problém dvě třídy
naplnit. Žáci se zde budou věnovat
například aranžování květin, výrobě
keramiky či zahradnickým pracím,
měli by zvládnout pomocné práce na-
příklad v kuchyni.
    "Někteří žáci by tak v budoucnu
mohli najít uplatnění, které je udrží
ve společnosti, nebo mohou získat za-
městnání v chráněných dílnách, jejichž
produkty se mohou uplatnit standard-
ně v komerční sféře," řekla k tématu
náměstkyně primátora pro oblast so-
ciálních věcí Irena Wagnerová.
    Střední školy obvykle zřizují kraje,
město Jihlava proto o provozu prak-
tické školy jednalo s představiteli kraje
Vysočina. "Jihlavskou speciální školu
navštěvují z dvou třetin děti mimoji-
hlavské, na základě tohoto faktu se
zástupci kraje Vysočina ke zřízení
praktické školy postavili pozitivně.
Provoz bude zajištěn, město Jihlava
zajistí prostory," dodal k fungování
školy první náměstek primátora Radek
Vovsík.
    V areálu škol právě začíná rekon-
strukce za téměř 53 miliónů korun,
téměř 49 miliónů se podařilo městu
získat z evropských zdrojů. -lm−

Trasa na parkoviště bude osvětlena
    Lyžaři, využívající sjezdovku Rud-
ný, parkují po Zborné, kde se dá. To
se ale nelíbí místním obyvatelům, kteří
vyvolali jednání se zástupci magistrátu
a dožadovali se vybudování osvětlení
na horním "parkovišti" nad sjezdov-
kou.
    "Schůzka se konala na základě po-
žadavku osadního výboru ve Zborné
vybudovat osvětlení "parkoviště" u
horní stanice lyžařského vleku na
vrchu Rudný a trasy z parkoviště na
lyžařský svah. Svůj požadavek odů-
vodňují potřebou snížit počet parkují-
cích vozidel na nejrůznějších místech

ve Zborné v době lyžařské sezóny,"
řekl Vladimír Staněk z magistrátu měs-
ta.
    V průběhu schůzky bylo vysvětleno,
že se nejedná o parkoviště, ale o ma-
nipulační plochu pro lesní práce. Plo-
cha se ale dá využívat k parkování.
Pracovníky OŽP byla naznačena pra-
vidla pro stavební činnost na lesním
pozemku z hlediska zákonů o mysli-
vosti a o lese.
    Bylo dohodnuto, že trasa z parko-
viště na lyžařský svah bude osvětlena
v úseku asi 70 m, který vede zalesně-
ným úsekem. Osvětlení provedou

Služby města Jihlavy (SMJ) z provoz-
ních prostředků jako dočasné řešení
pro letošní sezónu. Do návrhu roz-
počtu na rok 2009 bude zapracován
požadavek na vybudování trvalého
osvětlení. Předmětem návrhu bude vy-
budování tří světelných bodů nákla-
dem asi 100 000 Kč na projektovou
dokumentaci a na realizaci.
    "Pokud dočasné osvětlení přispěje k
vyššímu využívání horního"parkoviš-
tě" bude návrh na vybudování trvalé-
ho osvětlení v návrhu rozpočtu prosa-
zován i nadále," řekl Staněk.
    Závěrem bylo dohodnuto, že pro
zvýšení využití horního "parkoviště"
je třeba seznámit lyžařskou veřejnost
s tím, že trasa na sjezdovku je částečně
osvětlena. V tomto směru budou vy-
užity webové stránky Zborné, osobní
styk s lyžaři na sjezdovce. −lm−

Jihlava rozšiřuje útulek pro opuštěná zvířata
    Útulek pro opuštěná zvířata v Jihla-
vě − Pístově je od ledna rozšířen z
padesáti na osmdesát míst.
    "Chyběly především prostory pro ka-
ranténu, nově jsme schopni přijmout
také větší zvířata, dobytek, koně," po-
psal možnosti přebudované haly ředi-
tel městské policie Jan Frenc. Chybě-
jící prostor se našel v bývalém vojen-
ském objektu, který město nechalo ná-
kladem skoro čtyř milionů přebudo-
vat.
    Úpravy objektu pro parkování vo-
jenské techniky spočívaly ve výměně
krytiny, zateplení, zazdění několika
vrat, kompletní zavedení sítí, topení,
vybudování nových kotců, karantény
atd., práce probíhala od září do pro-
since 2008. Jihlavě se podařilo získat
dotaci téměř tři miliony korun od mi-
nisterstva pro místí rozvoj z programu
pro regeneraci vojenských objektů, je-
den milion korun doplatila Jihlava.
    Útulek organizačně spadá k jihlav-
ské městské policii, pracuje v něm šest
osob, včetně veterináře. Zřízení fun-

guje od podzimu 2003, do té doby
jihlavští strážníci museli vozit psy až
do Tábora. Roční provozní náklady se
pohybují kolem jednoho milionu ko-
run, v roce 2008 byly náklady nižší,
útulek obdržel sponzorský dar − krme-
ní pro psy v hodnotě asi 200 tisíc ko-
run.
    "Město se musí o zvířata postarat,
je to dané zákonem. Jihlavský útulek
nejenže řeší problémy města a okolí,
ale může najít uplatnění například i
při nehodách vozidel přepravujících
zvířata na velkých dopravních tazích
včetně dálnice D1," připomněl další
možnosti využití útulku jihlavský pri-
mátor Jaroslav Vymazal.
    Začátkem roku bývá útulek pře-
plněn, lidé se zbavují zvířat jako ne-
vhodného vánočního dárku, nově se
objevily také případy, kdy lidé přivedli
zvíře se zdůvodněním, že přišli o práci
a nemohou si dovolit zvíře dále držet.
"V útulku jsou kromě psů také kočky,
momentálně je zde zazimováno 30
želv, z jihlavské zoologické zahrady
jsou zde deponovány dvě opice − ta-
maríni, už jsme tu měli i srnky, pa-
vouky nebo hady," řekl Vítězslav Vít-
kovič, který útulek vede.
    Městská policie se občas musí vy-
pořádat s neobvyklou situací, před ne-
dávnem například musela zajistit ně-
kolik ovcí, když jejich majitel zemřel
a nenašel se nikdo, kdo by se o zvířata
postaral.
    Také v tomto čísle na jiném místě
zveřejňujeme nabídků psů. Podle slov
ředitele MP Jana Frence zveřejněním
nabídky psů v minulém vydání našlo
své nové majitele celkem 23 opuště-
ných psů. −lm−
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PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal si prohlédl psinec. Foto: archiv NJR


