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Pohled na křižovatku ulic Havlíč-
kova a Tolstého v Jihlavě se v posled-
ních týdnech změnil. Nejen, že zde 
radnice vybudovala přehlednější a 
bezpečnější přechody pro chodce, 
ale také nahradila beton mezi komu-
nikacemi novým záhonem květin. V 
následujících letech bude prostor od 
jara do zimy hrát barvami. 

Typ záhonu je označován jako Sil-
bersommer, tedy Stříbrné léto. „Vý-
sadba tohoto typu se osvědčila do vel-
mi namáhaných ploch zeleně jako jsou 
kruhové objezdy, dělicí středové pásy 
nebo pásy mezi chodníkem a komu-
nikací. Do těchto ploch vnáší výsadba 
oživení v podobě barevných květů a 
zajímavých struktur nebo textur su-
chomilných trvalek,“ popsala Martina 
Gregorová z magistrátního oddělení 
služeb v životním prostředí.  

Záhon se bude proměňovat od jara 
do zimy. „O jarní oživení se postarají 
tulipány, krokusy a modřence, následu-
je směs laděná do modrofi alového tó-
nu. Do tří let by se přes léto měly začít 
vyvyšovat sněhobílé juky, v zimě bude 
vidět jinovatka na odkvetlých stvo-
lech divizen, juk a česneků“, upřesnila 
Martina Gregorová. 

Z důvodu omezení plevelu jsou vý-
sadby zamulčovány asi deseti centi-
metrovou vrstvou štěrku. Záhon v 
podobném stylu byl vloni vysázen 
na náměstí Svobody. -rt-

Vysadili květiny místo betonu

KVĚTINY na křižovatce ulic Havlíčkova a Tolstého oživí pohled na fr ekventova-
nou křižovatku. Foto: archiv MMJ

Stará elektrozařízení nechte zdarma 
ve sběrných dvorech města

Stále se najde mnoho lidí, kteří 
vyváží odpady a staré věci třeba 
do lesa. Přitom se všeho nepo-
třebného můžete zbavit zdarma 
ve sběrných dvorech, v případě 
starého elektrozařízení i v prodej-
nách nebo dokonce na úřadech. 
O zpětném odběru jsme si poví-
dali s Janem Machančíkem, který 
se jihlavském magistrátu zabývá 
problematikou odpadového hos-
podářství.

Co je jeho smyslem zpětného od-
běru? 

Zpětný odběr je povinnost vý-
robců zajistit nakládání s elektro-
zařízením po ukončení jeho život-
nosti. Povinnost vychází z principu 
„znečišťovatel platí“, který přenáší 
finanční náklady na využití nebo 
odstranění elektrozařízení na vý-
robce a zároveň na ně vyvíjí tlak, 
aby jejich výrobky obsahovaly jen 
minimum nebezpečných látek ne-
bo nejlépe vůbec žádné. Následné 
využití nebo odstranění takových 
výrobků je totiž po ukončení jejich 
životnosti pro výrobce nejen jed-
nodušší, ale také levnější. 

Aby byli výrobci schopni zajistit 
zpětný odběr, vznikly kolektivní sys-
témy, do kterých se mohou výrobci 
přihlásit, a které za výrobce plní po-
vinnosti zpětného odběru. Díky to-
muto systému můžeme odevzdávat 
vysloužilá elektrozařízení zdarma 
v místech zpětného odběru. 

Kde najdu místa zpětného odbě-
ru?

V Jihlavě můžete bezplatně ode-
vzdávat vysloužilá elektrozařízení na 
sběrných dvorech na adresách Hav-
líčkova 64, U Hlavního nádraží 3, 
Rantířovská 5 a brzy také na novém 
sběrném dvoře, který vzniká na uli-
ci Brtnická. Mimo to je možné ode-
vzdávat drobná elektrozařízení do 
červených kontejnerů provozova-
ných společností ASEKOL. 

To ale není vše.
Použité elektrozařízení má povin-

nost převzít také prodejce, u kterého 
kupujete nové elektrozařízení a to 
ve stejném počtu kusů a podobného 
typu, jako kupujete. Existuje ovšem 
výjimka, prodejce není povinen od 
nás převzít elektrozařízení, které není 
kompletní, tedy takové, které je zbave-
no důležitých technologických částí. 

V místě zpětného odběru můžete odevzdat zdarma tato elektrozařízení:
skupina příklady skupina příklady

Velké domácí spotřebiče
mrazničky, pračky, sušičky, 
myčky, elektrické sporáky, 
klimatizační zařízení, mikro-
vlnné trouby a další

Elektrické 
a elektronické ná-
stroje

vrtačky, pily, sekačky 
a další

Malé domácí spotřebiče
vysavače, žehličky, topinkova-
če, fritovací hrnce, váhy, zaří-
zení používaná k šití a další

Hračky, vybavení 
pro volný čas 
a sporty

elektrické vláčky nebo 
soupravy závodních au-
tíček, ruční ovladače her, 
videohry, výherní automaty 
a další

Zařízení informačních
technologií a telekomu-
nikačních zařízení

počítače, notebooky, tiskár-
ny, kapesní a stolní kalkulač-
ky, telefony, mobilní telefony, 
monitory, klávesnice a další

Osvětlovací zařízení
kompaktní žárovky, tru-
bicové zářivky, sodíkové 
výbojky a další

Spotřebitelská zařízení 
a solární panely

televizory, rádia, videoka-
mery, videokamery, solární 
panely a další

Přístroje pro 
monitorování 
a kontrolu

detektory kouře, regulátory 
topení, termostaty 
a další

Otevírací doba sběrných dvorů v Jihlavě
SD Havlíčkova: pondělí – pátek 6:00 – 19:00, sobota 7:30 – 12:00 
SD Rantířovská: pondělí – pátek 9:00 - 17:00
SD U Hlavního nádraží: pondělí – pátek 9:00 – 18:00, sobota 8:00 – 12:00

Malé kontejnery na drobnější elek-
trozařízení jako jsou kalkulačky, mo-
bily, nabíječky nebo holicí strojky, 
bývají také na úřadech nebo ve ško-
lách. 

Obvykle na nějakém dobře do-
stupném místě, podobně jako třeba 
ve vchodu do jihlavského magistrátu 
z Hluboké ulice. 

Existuje i nějaký postih za to, že 
lednici nebo televizi vyhodíme 
třeba do lesa? 

Jak vyplývá z výše uvedených infor-
mací, vozit vysloužilá zařízení do lesa 
nemá smysl. O elektrozařízení ulože-
né zdarma na některém u uvedených 
míst zpětného odběru se postarají 
odbornící, kteří ví, jak se zařízením 
dál bezpečně nakládat. 

Na druhou stranu legislativa ukládá 
povinnost odevzdávat elektrozaříze-
ní pouze v místech zpětného odběru 
nebo přímo zpracovatelům, jinak se 
vystavujeme postihu. 

Nač se zbytečně vystavovat po-
kutě až 20 tisíc korun, když na 
sběrném dvoře můžete vysloužilé 
elektrozařízení odevzdat zdarma?

POUŽITÁ elektrozařízení nemusíte 
vozit do lesa, zdarma je můžete ode-
vzdat ve sběrných dvorech, prodejnách 
nebo dát do červených kontejnerů na 
elektro. Menší kontejnery bývají i na 
úřadech a ve školách,“ připomíná Jan 
Machančík z odboru životního pro-
středí. -tz-

Zóna připojena k D1
Ředitelství silnic a dálnic na konci 
října zprovoznilo mimoúrovňovou 
křižovatku na dálničním přivaděči 
u Pávova. Na dokončení plnohod-
notného napojení průmyslové zóny 
k dálnici D1 čekala Jihlava sedm let. 

Připojení odlehčí městu zejmé-
na od nákladní dopravy a usnadní 
dopravu mezi průmyslovou zónou 
a dálnicí. Starý most v Pávově, po 
kterém dosud kamiony jezdily, bude 
určen už jenom pro místní dopravu.

 -rt-


