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Služby města Jihlavy (SMJ) 
připravují nový sběrný dvůr Na 
Slunci. SMJ se tak snaží dále roz-
víjet odpadové hospodářství ve 
městě Jihlavě tak, aby pro občany 
bylo co nejjednodušší zbavit se 
odpadů. 

Samotná výstavba by měla pro-
běhnout v roce 2013, ale nezbytnou 
součástí je zhotovení projektové do-
kumentace pro stavební povolení. 
„Tuto projektovou dokumentaci jsme 
zadali odborné fi rmě, která zpraco-
vala potřebné podklady. Náklady na 
zhotovení projektové dokumentace 
dosáhly 50.400 korun. Na fi nancová-
ní se výrazně podílel Fond ASEKOL, 
který přispěl částkou 40.320 korun,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek.  

Dalším navazujícím krokem bude 
změna územního plánu. Následovat 
bude stavební řízení a v jarních mě-
sících 2013 výstavba tohoto dalšího 
potřebného zařízení. Následně tak 
vznikne v pořadí již čtvrtý sběrný 
dvůr, který bude sloužit široké ve-
řejnosti v Jihlavě. Sběrný dvůr na 
Brtnické ulici bude mít otevírací 
dobu od pondělí do pátku. 

„Občané města Jihlavy zde budou 
moci v těchto dnech odevzdávat ne-
potřebný objemný odpad, nebezpečný 
odpad, bioodpad, plasty, papír, sklo, 
směsné kovy, hliník a bude zde také 
zajištěn zpětný odběr elektrovýrobků. 
Celá výstavba tohoto sběrného dvora 
vyjde SMJ zhruba na 3 miliony ko-
run,“ doplnil Málek. -lm-

Příprava nového sběrného 
dvoru v lokalitě Na Slunci

Od 1. ledna 2013 bude zubní pohotovostní služba na Jihlavsku poskytová-
na nově v ambulancích jednotlivých sloužících lékařů. Rozsah ordinačních 
hodin zůstává stejný, tj. 

ve všední dny od 15.00 hod. do 19.00 hodin, 
v sobotu, neděli a ve svátek od 8.00 hodin do 12.00 hodin.  
Rozpis služeb zubních lékařů bude uveřejněn na webových stránkách Kraje 

Vysočina (www.kr-vysocina.cz) a Nemocnice Jihlava (www.nemji.cz), bude 
průběžně uveřejňován v tisku, informace budou k dispozici také v informač-
ním centru Nemocnice Jihlava na telefonním čísle 567 157 221. 

Na tomto telefonním čísle zároveň pacienti před nutným ošetřením ještě 
ověří, který zubní lékař v požadovaný okamžik poskytuje pohotovostní služ-
bu, a to z důvodu možných změn původních rozpisů (např. z důvodu nemoci 
či jiných závažných situací). -tz-

Zubní pohotovostní služba 
na Jihlavsku od 1. ledna 2013

Od začátku roku 2009 nemají řidiči povin-
nost v řadě případů dopravní nehodu policii 
oznamovat. Na místě lze vyplnit pouze zá-
znam o dopravní nehodě, tzv. euro-formulář, 
a nehodu řešit prostřednictvím pojišťoven. 

Dopravní nehoda, kterou řidiči nemusí 
oznamovat policii:

 nedošlo při ní ke zranění nebo usmrcení osob 
 škoda na poškozených vozidlech a nákladu 

nepřesáhla zřejmě částku sto tisíc korun 
 účastníci dopravní nehody mohou sami bez 

vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obno-
vení provozu 

 při nehodě nedošlo k poškození nebo zničení 
komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo 
životního prostředí    

V zákoně je dále stanoveno, že řidič musí ozná-
mit dopravní nehodu, při které je způsobena ško-
da na majetku třetí osoby. To znamená, pokud 
dojde například ke škodě na nemovitosti či oplo-
cení. 

Je důležité upozornit na skutečnost, že se nejed-
ná o případy, kdy by byl třetí osobou myšlen ma-
jitel vozidla, které mělo na nehodě účast. Když je 
při nehodě poškozeno fi remní vozidlo, ještě to 
nutně neznamená, že dopravní nehodu musí ři-
dič oznamovat policii.

Pokud je policii oznámena nehoda, na níž se 
nevztahuje povinnost dopravní nehodu oznámit, 
policisté ji šetří jako událost v silničním provozu. 
Policisté skupiny dopravních nehod vyjedou na 
místo, provedou šetření a zadokumentování. U 
účastníků nehody provedou dechovou zkoušku, 
zda nejsou pod vlivem alkoholu. 

Dále zjistí viníka nehody a za spáchaný přestu-

pek mu uloží blokovou pokutu nebo přestupek 
oznámí k projednání správnímu orgánu.

 
Rady řidičům, jak postupovat při nehodě, 

kterou není nutné oznamovat
Řidiči mají povinnost prokázat si navzájem svo-

ji totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo 
účast na dopravní nehodě. Dále řidiči sepíší spo-
lečný záznam o dopravní nehodě (euro-formu-
lář). Tento záznam musí obsahovat identifi kaci 
místa dopravní nehody, čas, kdy k ní došlo, údaje 
o účastnících a vozidlech. Musí zde být popsána 
příčina, průběh a následky nehody. Doporučuje-
me do záznamu uvést i svědky a telefonický kon-
takt na ostatní řidiče. Každý z účastníků si poté 
ponechá jedno vyhotovení formuláře, které po-
depíší všichni účastníci dopravní nehody. Tento 
záznam poté neprodleně předají pojistiteli.

Formulář je vhodné vozit ve vozidle, lze si jej 
opatřit na kterékoliv pojišťovně nebo na interne-
tu. Pokud jeden z řidičů odmítne prokázat svoji 
totožnost nebo odmítne podepsat záznam o ne-
hodě, tzv. euro-formulář, dopouští se přestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích. Za tento přestupek lze 
uložit blokovou pokutu do dvou tisíc korun, ve 
správním řízení hrozí pokuta až 2 500 korun. Je 
nutné zmínit, že podpisem na záznamu se řidič 
nedoznává k vině na dopravní nehodě, ale po-
tvrzuje, že veškeré údaje, které v záznamu uvedl, 
jsou pravdivé.

 
Rady řidičům, jak postupovat při vážnějších 

dopravních nehodách (nehody, které mají ři-
diči povinnost oznámit)

Je nutné nepropadnout panice. Bezprostředně 
po střetu je téměř každý řidič a případná osádka 
vozidla ve velkém stresu. Je důležité se co možná 
nejrychleji zklidnit.  Po dopravní nehodě je ři-
dič povinen vozidlo neprodleně zastavit. Dále je 
nutné označit a zajistit místo nehody, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost dalších osob, a zabezpečit 
havarovaná vozidla proti požáru, převrácení nebo 
nekontrolovanému pohybu. 

Mezi důležitou povinnost všech účastníků do-
pravní nehody patří v případě zranění osoby po-
skytnout jí podle svých schopností první pomoc a 
přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Pokud 
to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu, ne-
přemísťovat vozidla, která měla na nehodě účast. 

Když má k přemístění těchto vozidel v zájmu bez-
pečnosti silničního provozu dojít, musí účastník 
nehody původní situaci vyznačit. Řidič nesmí do 
příjezdu policistů požívat alkohol a jiné návykové 
látky. Dále má povinnost na místě nehody setrvat a 
spolupracovat při zjišťování skutkového stavu, po-
kud tomu nebrání jiné odůvodněné skutečnosti.

Pokud mají řidiči pochybnosti, mohou o ra-
du zavolat policistům

V případě, že mají řidiči pochybnost o tom, jak 
při dopravní nehodě postupovat nebo zda neho-
du, které jsou účastníkem, oznamovat, můžou 
zatelefonovat na linku 158, kde jim policisté po-
třebné informace rádi poskytnou. 
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