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Obyvatelé krajského města poctivě 
třídí sklo na bílé a barevné. Nejen to-
to vyplývá ze statistiky Služeb města 
Jihlavy (SMJ).

Proti roku 2009 množství separu 
podstatně pokleslo, ale to byl rok ex-
trémní vzhledem k problémům na 
trhu druhotných surovin. Spíše by-
chom proto měli porovnávat čísla s 
rokem 2008. Když se podíváme na 
zmíněný rok 2008, tak nám vzrostlo 
množství svezeného separu o 28 %, 
což je nějakých 610 tun.

„Zajímavé je pozorovat, jak se zvyšu-
je množství bílého skla. Je to dáno do-
plněním nádob v Jihlavě, ale především 

naším projektem s EKO-KOMem, kdy 
jsme dokázali dostat kontejnery na bílé 
sklo prakticky do všech obcí naší svozové 
oblasti. Zároveň je také vidět, že lidé po-
ctivěji třídí sklo na bílé a barevné. Díky 
tomu už jsme dosáhli poměru 50:50,“ 
řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Má-
lek. 

Absolutní čísla oproti roku 2008 ří-
kají, že vzrostly plasty o 201 t, papír o 
231 t, bílé sklo o 260 t a barevné sklo 
pokleslo o 27 t. 

Struktura celkové produkce třídě-
ných odpadů je následující: město 
Jihlava 73 %, obce 17 %, podnikatelé 
10 %.                                                       -lm-

Jihlavané si zvykli třídit sklo Tabulka a harmonogram vývoje množství sebraného separu:

Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují pro-
tialkoholní záchytnou stanici v kraji Vysočina, vy-
hodnotily provoz za minulý rok.

Sledované statistické prvky:

Počet zachycených osob   
1179 osob celkem 
1049 mužů
   130 žen
Dalších 20 osob nebylo přijato na PZS z důvodu 

velmi nízké hladiny alkoholu.

                                                    
Počet opakovaně zachycených 
341 osob (1 osoba – 61x zadržená, 1 osoba – 

53x zadržená, 1 osoba – 41x zadržená).

5. Věková kategorie 
Nejmladší zachycený za rok 2010 – 16 let
Nejstarší zachycený za rok 2010 – 80 let
Nejvíce zachycených osob bylo ve věkové kate-

gorii 51-60 let: 295 osob
Průměrný věk zachycených osob 41 let.

6. Trvalé bydliště zachycených osob – kraj 
Vysočina

Jihlava – 345
Havlíčkův Brod – 91
Pelhřimov – 117
Třebíč – 199
Žďár nad Sázavou – 160

Trvalý pobyt zadržených osob z jiných krajů – 
191

Cizí státní příslušníci – 76 (Slovensko - 34, 
Ukrajina - 21, Polsko - 4, Moldavsko - 3, Mongol-

sko - 3, Vel. Británie - 2, Litva - 2, Rumunsko - 1, 
Bulharsko - 1, Maďarsko - 1, Rakousko - 1, Rusko 
- 2, Španělsko - 1).

7. Pracovní zařazení zachycených osob  
uveden zaměstnavatel – 263
hlášen na ÚP dle trv. bydl. - 327
bez prac. poměru neevidován – 183
studující – 42
důchodce – 61
důchodce částečný - 22
invalidní důchodce – 111
soukromý podnikatel – 4
živnostník – 70
neurčeno – 86
mateřská dovolená – 2
chovanec - 3
voják z povolání – 3
státní zaměstnanec - 2

8. Délka zadržení PZS (v hodinách)
Nejvyšší naměřená hodnota – 5,700 %o (žena - 

celková rekordmanka PZS),
nejkratší - 8 hodin, nejdelší – 23 hodin 55 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 12 ho-

din 20 minut.

9. Cena za nocleh: 4000,- Kč 
Platby přímo na místě v hotovosti  242 osob: 

409.400,- Kč
  937 osob nezaplatilo nic.

14. Přehled některých důvodů k přijetí do 
PZS Jihlava 

veřejné pohoršení - 200
ohrožení vlastního života a zdraví – 452
ohrožení života a zdraví jiných osob - 21  

řidič pod vlivem alkoholu - 42
násilí vůči jiným osobám fyzické, i slovní 
napadení - 104
násilí vůči rodinným příslušníkům, fyzické 
i slovní napadení - 85
trestná činnost - 43
ohrožení BESIP - 25
pokus nebo vyhrožování sebevraždou - 13
poškozování cizí věci - 0
přestupek proti občanskému soužití - 0
rušení nočního klidu – 13
agrese při ošetření - 21
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP - 0
agrese fyzická nebo slovní  proti Policii ČR - 5 
ohrožování veřejného pořádku - 5 
zneužití tísňového volání - 0 
agrese fyzická nebo slovní proti Městské 
policii – 3
přestupkové jednání – 99
ničení majetku – 48.

15. Statistika:

rok 2006 – celkem 923 osob                 
854 – muži                                           
  69 – ženy                                           
rok 2007 – celkem 1083 osob
976 – muži
107 – ženy 
rok 2008 – celkem 1086 osob
957 – muži                                                              
128 – ženy                                                                
    1 – osoba během záchytu zemřela (muž)
rok 2009 – celkem 1078 osob
957 – muži
121 – ženy. 

(Dle podkladů SMJ připravil –lm-)

Sledované statistiky PZS za rok 2010


