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Vyhodnocení jarního 
mobilního svozu odpadu

Služby města Jihlavy ve spolupráci 
s magistrátem města pořádaly jarní 
mobilní svoz objemných a nebez-
pečných odpadů. 

Součástí byl také sběr kovových 
odpadů a na vybraných místech také 
sběr bioodpadů. Mobilní svozy pro-
bíhaly 10 sobot v období 2. 4. 2011 
do 4. 6., celkově bylo kontejnery 
obsazeno 64 lokalit ve městě Jihlava 
včetně vybraných zahrádkářských a 
chatových oblastí. Na každém sta-
novišti byly kontejnery na objemný 
a kovový odpad, které byly v případě 
zaplnění v průběhu trvání svozů vy-
měněny.

 Na každé stanoviště v průběhu 
dne byl přistaven kontejner na ne-
bezpečné odpady a zpětně odebíra-
né elektrozařízení. Zhruba na polo-
vině stanovišť bylo možné odevzdat 
k likvidaci bioodpady ze zahrad.  

Při jarním svozu 2011 občané do 
kontejnerů odevzdali celkově 317 
tun odpadů a elektrozařízení. 

Celkem bylo tedy od občanů Jih-
lavy převzato 317 tun všech od-
padů, což je v porovnání s jarním 
svozem 2010 pokles o 14 %. Pokud 
celkové množství období porovná-

V dubnu bylo zahájeno blokové 
čištění místních komunikací. Služby 
města Jihlavy (SMJ) nyní zveřejnily 
bilanci.

Území města s příměstskými obce-
mi bylo letos rozděleno do 16 úseků 
a jarní úklid trval 8 týdnů.

Centrum se uklízelo o víkendech z 
důvodu minimálního zásobování a 
provozu na komunikacích. Naopak 
sídliště byla uklízena v pracovní dny, 
kdy byla většina obyvatelstva těchto 
lokalit v práci.

Úklid samostatných chodníků na 
sídlištích a v pěších zónách byl zahá-
jen v termínu před zahájením bloko-
vého čištění a rovněž tak některé vy-
tipované komunikace byly čištěné v 
předstihu.

„Na ruční čištění jsme přibrali 38 
pracovníků (brigádníků), kteří zajiš-
ťovali škrábání a dočišťování chodníků 
a parkovišť,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek.

Splachování chodníků bylo prová-
děno individuálně. Zároveň se při 
úklidu chodníků a vozovek provedlo 

čištění kanalizačních vpustí.
Respektování dopravního značení 

jarního úklidu kontrolovala Městská 
policie Jihlava. Nedodržování a po-
rušování dopravního značení bylo 
pokutováno a bylo využito služby 
k odtahu. Při letošním úklidu bylo 
odtaženo 216 vozidel, jejichž majite-
lé nerespektovali dopravní značení. 
Odtažení vozidla majitele takzva-
ně „jednosměrně“ vyšlo zhruba na 
1.300,- Kč.

Jarní úklid byl ukončen v úte-
rý 31. května 2011. Jarní blokové 
čištění místních komunikací stálo 
5.939.381,- Kč bez DPH. 

2010 – úklid komunikací: 6.620.290,- 
Kč a odtaženo vozidel 221
2009 – úklid komunikací: 6.261.397,-
Kč a odtaženo vozidel 227
2008 – úklid komunikací: 6.017.746,-
Kč a odtaženo vozidel 211
2007 – úklid komunikací: 3.540.859,-
Kč a odtaženo vozidel 204 

 -lm-

me s podzimem 2010, pak se jedná 
o růst o 17 %.  Přesto, že byl v zá-
ří 2010 zprovozněný nový sběrný 
dvůr na Rantířovské ulici, který si 

Vyhodnocení blokového 
čištění místních komunikací

V rámci rozšíření kamerového sytému byly uvedeny do provozu dvě kame-
ry, které zajišťují dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností v areálu let-
ního kina a přilehlého dětského hřiště. 

„Dne 9. června ve večerních hodinách zasahovali strážníci u muže, který spadl z 
hradebního parkánu a způsobil si závažná zranění. Muž byl strážníky stabilizo-
ván a do příjezdu záchranné služby mu bylo prováděno umělé dýchání a masáž 
srdce,“ řekl zástupce ředitele MP Stanislav Maštera. Správně poskytnutá prv-
ní pomoc muži zachránila život. 

Při běžné kontrolní činnosti strážníci v průběhu června zadrželi čtyři ce-
lostátně hledané osoby. Městská policie provádí pravidelné kontroly zákazu 
podávání alkoholu a tabákových výrobků nezletilým mladistvým osobám, 
současně jsou prováděny kontroly zaměřené na chovatele psů. -lm- 

Zpráva o činnosti za červen

Na ZŠ Havlíčkova proběhla v červnu přírodovědná soutěž základních škol 
s názvem Jihlavský lístek. Prověřit vědomosti v oblasti ornitologie, dendro-
logie, botaniky a ekologie přišlo 18 dětí. Nejlépe si s otázkami typu „Které-
mu z našich pěvců se říká dravec mezi pěvci, protože loví i myši?“ poradili se 
stejným počtem bodů Matěj Stratil ze ZŠ Havlíčkova a Jan Pleva ze ZŠ Jung-
mannova. Všechny soutěžící děti byly odměněny – knižní odměny věnoval 
jihlavský magistrát. Tuto soutěž pořádala ZO ČSOP Jihlava ve spolupráci s 
odborem životního prostředí magistrátu. -lm-

Přírodovědná soutěž ZŠ 
Jihlavský lístek

za krátké období našel velké množ-
ství uživatelů. 

Množství jednotlivých odpadů ko-
píruje předchozí podzimní svozy, 
výjimkou je množství odebraných 
nebezpečných odpadů. V této oblas-
ti dochází k trvalému poklesu množ-
ství, důvodem jsou zřejmě již takřka 
vyprázdněné domácí zásoby starých 
barev, ředidel a olejů. Potěšilo nás 
množství odevzdaných bioodpadů, 
které je možné místo skládky likvi-
dovat na kompostárně. V roce 2011 
mírně narostlo množství odevzda-
ných kovových odpadů.

Víkendové svozy objemných a ne-

bezpečných odpadů opět potvrdily 
svou oblíbenost u občanů města Jih-
lavy. Mnoho občanů nemá možnost 
využít služeb bezplatného sběrné-
ho dvora v areálu SMJ na Havlíčko-
vě ulici či Rantířovské ulici. Proto 
jsou víkendové svozy pro ně jedinou 
možností, jak se zbavit nepotřeb-
ných věcí.

„Děkujeme také všem slušným obča-
nům, kteří odevzdali při svozu odpad, 
a díky tomu nepoškozují životní pro-
středí ve svém okolí zakládáním čer-
ných skládek nebo nedovoleným spa-
lováním odpadů,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. -lm-

JARNÍHO blokového čištění města se účastnila také skupina brigádníků. 
 Foto: Lubomír Maštera


