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Služby města Jihlavy (SMJ) ote-
vřely 1. září 2010 nový sběrný dvůr 
odpadů na ulici Rantířovská v Jihla-
vě. Za první 2 měsíce provozu vyu-
žilo sběrný dvůr pro odložení nepo-
třebných odpadů 452 zákazníků.

„Návštěvníci sběrného dvoru v tomto 
období odložili celkem 16.860 kg ob-
jemných odpadů, 262 ks pneumatik, 
173 kusů vysloužilých elektrospotře-
bičů, 1020 kg kovových odpadů, 796 
kg papíru a 208 kg plastů,“ uvedl tis-
kový mluvčí SMJ Martin Málek. 

Od 22. října vyšlo SMJ vstříc po-

žadavkům majitelů zahrad, na sběr-
ném dvoře Rantířovská je k dispozi-
ci velkoobjemový kontejner na listí, 
větve, trávu a další rostlinné odpady 
ze zahrad. 

Provozní doba sběrného dvoru 
Rantířovská je každý všední den od 
9.00 do 17.00 hodin, kromě stát-
ních svátků. Na sběrném dvoře je 
přítomna kvalifi kovaná obsluha, 
která zákazníkům pomůže uložit 
odpady do správných kontejnerů a 
zodpoví další dotazy kolem třídění 
odpadů. -lm-

Vyhodnocení provozu
sběrného dvora

Obnova stromořadí v Hamerníko-
vě ulici v Jihlavě je úspěšně prove-
dena. V ulici zbývá pouze doplnit tři 
hlohy, které zatím nebyly vysazeny z 
důvodu připravovaného kácení vá-
nočního stromu. Jejich dosadba pro-
běhne po 24. listopadu 2010. 

„Celkem bude v této ulici vysazeno 
třicet čtyři hlohů a dvacet  javorů mlé-
čů. Došlo tedy obnovení původně vy-
sazených stromů. Javory byly speciál-
ně pro tuto ulici vybrány s nasazením 
korunky ve výšce dva a půl metru,“ 
uvedla k obnově stromořadí Martina 
Gregorová, vedoucí oddělení správy 
zeleně jihlavského magistrátu. Nové 
stromy už se sází například i v Pavlo-
vově ulici. 

Původní stromy nechal magistrát 
města odstranit zejména kvůli bez-

pečnosti provozu. Původní stromy 
s větvemi nízko nad zemí zabraňo-
valy výhledu z vozidel při odbo-
čování, na což upozorňovali nejen 
obyvatelé, ale i policie. Důvodem 
pro změnu byl i zdravotní stav stro-
mů, které v městském prostředí hů-
ře odolávají a některé stromy začaly 
hynout. 

Magistrát města, oddělení sprá-
vy zeleně, se podle fi nanční situace 
města snaží stromy a keře v jihlav-
ských ulicích nejen udržovat, ale 
průběžně i obnovovat a rozšiřovat.

Nákup výsadbového  materiálu a 
provedení výsadby vyšlo na necelých 
330 tisíc korun. Prostředky na obno-
vu stromořadí v těchto dvou ulicích 
byly uvolněny z Ekologického fondu 
statutárního města Jihlavy. -lm-

Jihlava postupně obnovuje stromořadí

NA HAMERNÍKOVĚ ulici je nové vysázené stromořadí z hlohů a javorů.
 Foto: archiv MMJ

Zimní údržba v Jihlavě byla zahájena s nastupu-
jící zimou ve městě.

Služby města Jihlavy (SMJ) proto vydaly Plán 
zimní údržby.

„Závady ve schůdnosti přechodů pro chodce a zá-
vady ve schůdnosti místních komunikací určených 
výhradně pro chodce jsou povinni odstraňovat správ-
ci místních komunikací,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k ne-
movitostem, které se nachází v zastavěném území, 
jsou povinni bez průtahu odstraňovat vlastníci 
nemovitostí, pokud tyto závady vznikly znečiš-
těním, náledím nebo sněhem. Vlastníci nemovi-
tostí i správci komunikací jsou povinni udržovat 
schůdnost chodníků, a to odstraněním napadané-
ho sněhu, zdrsněním náledí a ušlapaných sněho-
vých vrstev.

K posypu se smí používat písek nebo kamenná 
drť. Je zakázáno používat popel, škváru, domovní 
odpad a jiné hmoty znečišťující komunikace nebo 
ovzduší. Schůdnost těchto komunikací se udržuje 
v šířce odpovídající intenzitě pěšího provozu, nej-
méně však 1,5 m, u přechodů pro chodce nejmé-
ně 3 m.

„Zimní údržbu budou zajišťovat na základě 
smlouvy a objednávky SMJ na místních komunika-
cích I., II., III. a IV. třídy,“ řekl Málek. 

Časové limity k obnově sjízdnosti s výjimkou 
kalamitních situací jsou stanoveny takto:

Po skočení spadu sněhu – nebo vytvoření ná-

Plán zimní údržby místních komunikací
v krajském městě pro rok 2010/2011

Náklady na zimní údržbu v minulosti
• 2005:  11.166 461,- Kč
• 2006:    4.089 274,- Kč
• 2007:    5.787 044,- Kč
• 2008:    8.717 909,- Kč 
• 2009:  12.384 573,- Kč

mrazy.
- I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
- II. pořadí důležitosti – do 12 hodin
- III. pořadí důležitosti – po ošetření komunika-

cí I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
„SMJ udržují tedy cca 500 km místních komuni-

kací,“ doplnil pro představu Martin Málek. Pra-
covníci SMJ budou také zajišťovat ruční čištění 
schodišť, přechodů pro chodce a ostatních ploch. 
Na tuto práci bude operativně připraveno nastou-
pit až 40 lidí. 

SMJ mají pro tuto zimu zásoby
Materiál na posyp:
- 1000 t soli
- 300 t písku 
- 300 t drť: objednává se aktuálně od místních 

fi rem na základě klimatických podmínek
- 1 kubík ekogritu – novinka na zkoušku: ekolo-

gický posypový materiál na bázi pálené hlíny.
„Dále bylo rozmístěno po Jihlavě na 100 kusů plas-

tových kontejnerů k uskladnění posypového materiá-
lu na ruční posyp. Také jsme rozmístili kůly v počtu 

30 kusů podél místních komunikací, a to konkrétně v 
lokalitách Henčov, Heroltická, Kosovská, Průmyslo-
vá, S. K. Neumanna a Vrchlického,“ řekl Málek. 

„V platnosti zůstává nadále i takzvaný „chodníko-
vý zákon“, který nám určil starat se nově o dalších 50 
km chodníků,“ doplnil tiskový mluvčí. Jihlava také 
vydala nařízení o vymezení úseků, které se nebu-
dou v zimě udržovat. SMJ jako pověřený správce 
místních komunikací označil tyto neudržované 
úseky tabulkou “V zimě se neudržuje“. Jedná se 
zhruba o 145 úseků místních komunikací a chod-
níků, na které se vloni umístilo cca 400 cedulí s 
tímto textem. Úseky byly vybrány pro svůj malý 
dopravní význam a jsou evidovány v pasportu ko-
munikací.

Magistrát města vyčlenil prozatím na zimní 
údržbu místních komunikací 12 mil. Kč,-. -lm-

Vedení města již loni poděkova-
lo těm občanům, kteří nespoléhají 
na úklid na městských chodnících 
prostředky města a sami aktiv-
ně pomáhají udržovat chodníky 
schůdné. Rovněž ale upozornilo ty, 
kteří mají snahu zneužívat odškod-
nění za úrazy na chodnících na pro-
věřování okolností vzniku těchto 
úrazů.


