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Město Jihlava má k 31. 10. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.418 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjen 2013
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Služby města Jihlavy (SMJ)v listo-
padu otevřely nový sběrný dvůr na 
ulici Brtnická v Jihlavě.

Sběrný dvůr se nachází na rozloze 
950 m2 a je určený pouze občanům 
města Jihlavy, nikoliv podnikatelům.

Provozní doba ve sběrném dvoře je 
od pondělí do pátku od 9 do 17 ho-
din.

„Zdarma zde občané mohou ode-
vzdávat objemný odpad, biologicky 
rozložitelný odpad, dřevo, pneumatiky, 
kovy, nebezpečný odpad, papír, plas-
ty, barevné i čiré sklo, zářivky, výbojky 
a elektrozařízení,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek.

Výstavba sběrného dvoru byla za-
hájena v létě tohoto roku a celá stav-
ba stála 3 miliony korun. V současné 
době tedy fungují na území města 
Jihlavy již tři sběrné dvory, nacházejí 

se na ulicích Havlíčkova, Rantířov-
ská a Brtnická.

„Důvodem pro otevírání nových 
sběrných dvorů je co největší pokrytí 
bezplatných sběrných míst pro obča-
ny města Jihlavy, kde mohou celoročně 
odpad odevzdávat. Také tím chceme 
šetřit jejich čas a fi nance, aby nemuse-
li například cestovat přes celé město, 
ale mohli odevzdávat odpad v lokalitě, 
kde žijí. Věříme, že tím se bude snižo-
vat i počet černých skládek a prodlou-
ží se i životnost skládky komunálního 
odpadu v Henčově u Jihlavy. Navíc 
nám ukazují statistiky, že i díky těmto 
dvorům se snižuje množství odevzda-
ného odpadu při jarních a podzimních 
svozech, protože občané odevzdáva-
jí nepotřebné věci průběžně celý rok,“ 
doplnil Málek. -lm- 

Otevření nového sběrného 
dvoru na ulici Brtnická

V NOVÉM sběrném dvoru na ulici Brtnická mohou občané odevzdávat odpad.
 Foto: archiv MMJ

Občané Jihlavy budou mít v roce 
2014 nižší poplatek za svoz odpa-
du. Důvodem je lepší třídění. Podle 
množství odpadu, který občané Jihla-
vy vytřídí, dostává město fi nanční od-
měnu. Takto získané peníze umožňu-
jí poplatek snížit. Zatímco v letošním 
roce se v Jihlavě platilo 700 korun za 
osobu, v příštím roce se poplatek sní-
ží na 680 korun.

Poplatek se loni skokově zvedl o 200 
korun, město ale doložilo, že reál né 
náklady na svoz byly ještě o šest ko-
run na obyvatele vyšší a doplácely se 
z městského rozpočtu. Vedení města 
přislíbilo, že v případě dostatečné-
ho třídění bude moci poplatek snížit 
a svému slovu dostálo. „Náklady se dí-
ky třídění snížily na 696 korun. Navrhli 
jsme jít ale na ještě nižší částku jako mo-
tivaci pro veřejnost v třídění pokračovat 
nebo ještě zlepšit,“ uvedl náměstek 
primátora pro životní prostředí Ru-

dolf Chloupek. Zastupitelé nakonec 
schválili částku 680 korun.

Uvažovalo se o ještě nižším poplat-
ku. „Očekáváme, že se budou zvyšovat 
ceny skládkování, což se negativně pro-
mítne do poplatku. Následně by za-
stupitelstvo zase muselo poplatek na-
výšit,“ vysvětlil kompromisní řešení 
primátor Jaroslav Vymazal. „Pokud 
bude situace v odpadovém hospodář-
ství stabilní a bude se ještě více třídit, 
budeme se výší poplatku znovu zabý-
vat. Pochopitelně bychom poplatky 
raději snižovali, než zvyšovali,“ podo-
tknul primátor.

Město Jihlava v třídění patří mezi 
nejlepší na Vysočině, konkrétně elek-
troodpadu se vytřídí nejvíce právě 
v Jihlavě, vysoko si stojí Jihlava i v re-
publikovém porovnání. Občané Jih-
lavy vytřídí zhruba 25 % odpadu, vy-
spělé státy Evropy třídí až 50 %.

 -rt-

Jihlaváci třídili, budou mít 
nižší poplatek za odpad

V porovnání měst na Vysočině 
v třídění odpadu si Jihlava stojí velmi 
dobře. V kategorii měst nad 10 tisíc 
obyvatel je Jihlava na prvním mís-
tě v třídění elektroodpadu, v hlavní 
soutěži  je na druhém místě za měs-
tem Havlíčkův Brod. 

Od podzimu 2012 do konce lé-
ta 2013 jihlavští občané odevzdali 

5.634 kusů elektra, celkem Jihlava 
vytřídila 3.235 tun odpadu včetně 
kovů. Průměrně tak každý obyvatel 
města vytřídil asi 65 kilogramů od-
padu.  

„Je to ocenění jak pro město, které 
dlouhodobě a systematicky třídění od-
padu podporuje, tak obyvatel Jihlavy, 
kteří k odpadům přistupují odpověd-
ně,“ poděkoval spoluobčanům za ak-
tivitu ve prospěch životního prostře-
dí primátor Jaroslav Vymazal.

Soutěž hodnotí účast v systému 
odděleného sběru využitelných slo-
žek komunálního odpadu. Při hod-
nocení se ověřuje, jak je využívána 
sběrná síť obcí, zda se sběrné nádo-
by nevyvážejí poloprázdné nebo zda 
přeplněnost sběrných nádob nevyža-
duje změnit intenzitu svozu či počet 
a objem nádob. 

Soutěž se odehrává pod taktovkou 
Agentury Dobrý den z Pelhřimova, 
která hodnotí účast v systému oddě-
leného sběru využitelných složek ko-
munálního odpadu obcí zapojených 
do systémů Ekokom, Asekol a Elek-
trowin.

Vyhlášení devátého ročníku soutě-
že proběhlo v sídle Kraje Vysočina, 
vítězům kraj rozdělil částku 600 tisíc 
korun.   -rt-

V krajském měste se nejlépe 
třídí elektroodpad

Už ke sto tunám se blíží váha tex-
tilu, který obyvatelé Jihlavy odložili 
do nových kontejnerů a ve sběrně 
na Žižkově ulici. 

Společná aktivita města a Oblastní 
jihlavské charity začala v roce 2012, 
kdy se tímto způsobem shromáždi-
lo téměř 13 tun, letos do konce října 
veřejnost odevzdala necelých 72 tun 
textilu. 

Další aktivity v tomto směru pod-
niká Diakonie Broumov, která letos 
v Jihlavě shromáždila 18 tun textilu. 

„Nejde o třídění opadu, to je předchá-
zení vzniku odpadu. Pokud by lidé tyto 
oděvy a textil neuložili do speciálních 
kontejnerů, s největší pravděpodobnos-
tí by skončily bez využití na skládce,“ 
uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková. 

Textil z kontejnerů a ze sběrny je 
určen k humanitární pomoci, pro 
sociálně slabé a k dalšímu materiálo-
vému využití.

Postupně se po Jihlavě rozšiřovaly 
také velké kontejnery na parkoviš-
tích u obchodních domů. 

Speciální žluté kontejnery jsou 
umístěny na místech s vysokou kon-
centrací pohybu obyvatel, další men-
ší kontejnery jsou přímo v ulicích 
města. 

Vedle environmentálního rozměru 
má projekt ještě další nezanedbatel-
ný význam. Jihlavská charita pro za-
jištění provozu sběrny využívá osob 
zahrnutých do systému veřejně pro-
spěšné práce, případně si ve sběrně 
svoje tresty odpracují osoby, kterým 
bylo uloženo provedení obecně pro-
spěšné práce. K zajištění provozu 
sběrny je třeba pět osob.

„Je to nápad užitečný v mnoha ohle-
dech. Pomáhá potřebným, přináší 
uplatnění lidem bez práce, veřejnosti 
dává možnost zbavit se použitého šat-
stva, které nemusí končit bez užitku na 
skládce,“ ocenil přínosy projektu pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.  -tr-

Textil neskončí na skládce

Jihlava vychovává k předcházení vzniku odpadů a třídění své obyvatele už od dět-
ského věku. Jednou z mnoha aktivit je Den Země, kde pracovníci magistrátu dě-
tem předvedli možné použití materiálu, který by se jinak stal odpadem. 
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