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1. Věnujete odpadu ve vaší do-
mácnosti pozornost? Přemýšlíte 
například, jak jeho vzniku před-
cházet nebo jak s ním nejlépe na-
kládat? Třídíte odpad?

I v době totalitní jsem se snažila 
třídit, tehdy především papír, kte-
rý se vykupoval ve sběrných suro-
vinách. Vzhledem k tomu, že jsem 
měla vždy zahradu, hojně jsem vy-
užívala kompost (i na kávovou sed-
linu a banánové slupky). 

I ve své tvorbě využívám recyk-
lace, takže třídění odpadu a využí-
vání starého pro nové je pro mne 
součástí životní fi losofi e. 

Stručnost mne poněkud omezuje 
v tom, abych popsala všechny ty kra-
bice na baterie a na hliník, bedýnky 
v kuchyňské lince na papír a plast, šu-
plata na obnošený oděv, z kterého vy-
tvářím šperky a dekorace, něco přijde 
do charity, sklenice plné střepů a frag-
mentů skla na ozdoby, krabice dárko-
vých a vánočních papírů na koláže…

2. Město Jihlava postupně za-
vádí třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. Co na to říkáte? 
Až budete mít tu možnost, při-
dáte se také?

Třídění biologického odpadu 
vítám, v současné době bydlíme 
s manželem v bytě, kompost tedy 
už nemám. Máme ale velkou terasu 
plnou dřevin a květin, odpad z nich 
zatím vozíme na chalupu. 

Bohužel ale vidím, jak mnoho lidí 
vyhazuje směsný odpad do nádob na 
tříděný, nepořádek u kontejnerů je 
zcela běžný, jsem tedy trochu skep-
tická k tomu, že budou vzorně třídit 
bioodpad. 

Ale na druhou stranu, lidé běžně 
nakupují v IKEA, zde jsou ke kou-
pi chytré nádoby na třídění, tře-
ba to bude jednou zcela běžné ve 
všech domácnostech. -lm-

Ak. mal. Ireny 
Fila Wagnerové

Připravované referendum, které má 
v Jihlavě zamezit energetickému vy-
užívání komunálního odpadu, nemá 
v současné době smysl. Iniciativa eko-
aktivistů uspořádat referendum při-
chází v situaci, kdy si občané nemohou 
vybrat z reálných alternativ, jak nejlépe 
naložit s nerecyklovatelným odpadem, 
který se nyní ukládá na skládky. 

Dlouhodobě udržitelný systém na-
kládání s odpady bude možné veřej-
nosti předložit, až bude na celostátní 
úrovni přijata národní koncepce na-
kládání s odpady a dlouho očekáva-
ný zákon o odpadech. „Občané mají 
mít možnost rozhodnout, jak má měs-
to řešit odpady. V této chvíli zde ale ne-
jsou žádné alternativy, které je možné 
veřejnosti předložit,“ uvedl primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

„Všichni vědí, že se má předcházet 
vzniku odpadů a zvyšovat recyklace, 
což město úspěšně dělá, ale hlavní otáz-
kou zůstává, co se má udělat s nevytří-
děným odpadem, kterého v průměru 

každý Jihlavan vyprodukuje 200 kg 
za rok. I při nejlepším třídění vždycky 
zůstane odpad, který nejde znovu pou-
žít, a musí se řešit, co s ním. Proto jsem 
aktivisty vyzval, aby zpracovali vlastní 
ucelenou koncepci nakládání s odpa-
dy,“ informoval primátor Vymazal 
s tím, že předložená alternativa mů-
že být jednou z těch, pro kterou se 
obyvatelé rozhodnou. 

Sdružení pro Vysočinu výzvu přija-
lo s tím, že koncepci budou chtít od 
města zaplatit a potřebují čas. Rad-
nice požádala o předložení cenové 
nabídky a termínu dodání. 

Ročně se na skládku v Jihlavě uklá-
dá 30 tisíc tun odpadu, z toho třetinu 
tvoří objemný a směsný komunál-
ní odpad z jihlavských domácností. 
S tímto množstvím se musí Jihlava 
dlouhodobě vypořádat, a to s ohle-
dem na životní prostředí a fi nanční 
náklady. Uspořádání referenda by 
městskou kasu přišlo asi na dva mi-
liony korun, které by bylo potřeba 

vzít jinde. „Raději bychom takové pe-
níze investovali třeba do podpory třídě-
ní a recyklace odpadu,“ poznamenala 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Průzkum veřejného mínění o odpa-
dech a spalovně z roku 2012 uvádí, 
že Jihlavané hodnotí za nejvíce šetrné 
k životnímu prostředí recyklaci a pre-
venci vzniku odpadů. Naopak nej-
méně šetrné je podle výsledků prů-
zkumu skládkování a spalování bez 
dalšího využití. Energetické využití 
odpadu považuje za šetrné k životní-
mu prostředí 63 % z obyvatel města.

V letošním roce je pro město Ji-
hlavu prioritou pokračovat v trendu 
zvyšování recyklace a omezování ko-
munálních odpadů. Dál bude pod-
porovat všechny dostupné cesty tří-
dění odpadu, v březnu začne pilotní 
projekt třídění bioodpadu. Do konce 
roku 2015 má být svoz biologického 
odpadu dostupný po celém městě.

 -rt-

Referendum je nyní zbytečné 

Novelou zákona o místních poplat-
cích se od roku 2013 změnil okruh 
poplatníků, kteří jsou povinni platit 
poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek za komu-
nální odpad“). Jednou ze změn je, že 
byt nebo rodinný dům, ve kterém ne-
ní hlášena k trvalému pobytu žádná 
osoba, podléhá poplatku. 

„Novela rozšířila okruh poplatníků 

proto, že bez přihlášeného trvalého po-
bytu žije v domech a bytech mnoho lidí, 
kteří produkují odpad stejně jako ostat-
ní obyvatelé, ale dosud se nepodíleli na 
nákladech na svoz odpadu, které za ně 
vlastně hradili ostatní občané města. No-
vá povinnost platit i z nemovitostí bez 
osob přihlášených k trvalému pobytu 
je tedy spravedlivější a solidárnější vůči 
obyvatelům, kteří poplatek odvádějí,“ vy-
světlil vedoucí ekonomického odboru 
Magistrátu města Jihlavy Jan Jaroš.

V prosinci a lednu začal magistrát dle 
katastru nemovitostí rozesílat majite-
lům nemovitostí výzvy a upřesňující 
informace. „Ekonomický odbor, který 
poplatek spravuje, učinil krok k vyhledá-
vání vlastníků těchto bytů, proto, že se ta-
to informace zpoplatnění k majitelům ne-
movitostí nemusela dostat. Oznamovací 
povinnost splnilo nízké procento poplat-
níků,“ uvedl vedoucí odboru Jan Jaroš. 
„Tento krok se zatím jeví jako úspěšný. 
Děkujeme všem občanům, kteří již na 

základě výzvy písemně zaslali nebo osob-
ně předložili vyplněný formulář k přizná-
ní vlastnictví jednoho či více bytů,“ dodal 
vedoucí ekonomického odboru. 

Za rok 2013 se na poplatku za 
svoz odpadu v Jihlavě vybralo 31,4 
mil. Kč. Vybraná částka neslouží 
jen k odvozu odpadu od domů a by-
tů, ale je to fi nanční částka, kterou 
každý poplatník přispívá na úhradu 
celého systému nakládání s komu-
nálním odpadem v Jihlavě.  -rt-

Poplatek za odpad z každého bytu

Magistrát města Jihlavy ote-
vřel pro veřejnost tzv. knihu 
hříchů, do které je možné 
jednoduše vložit informace 
o výskytu černé skládky. Lidé, 
kteří odpad najdou, vyplní na 
internetu formulář s mapkou, 
mohou přidat i fotografi i. Pří-
stup do aplikace je na adrese 
www.odpadyjihlavy.cz, nebo 
z webu města www.jihlava.cz 
přes odkaz odpady.

„Vloženou informaci o černé 
skládce obratem dostane odpo-
vědná osoba, která zajistí její 
odklizení. Autor oznámení zá-
roveň dostane informaci o řeše-
ní,“ popsala vedoucí odboru 
životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Zpřístupněním aplikace 
jihlavský magistrát otevírá 
veřejnosti další cestu spo-
lupráce v péči o město. Jde 
také o preventivní opatře-
ní vzniku černých skládek, 
rychlost úklidu skládky hra-
je roli. „Čím dříve se o skládce 
dozvíme, tím lépe. Pokud někde někdo 
odpad vysype, stačí krátký čas, než se 
tam objeví další nepořádek,“ potvrdil 
tajemník magistrátu Lubomír Do-
hnal. Radnici se daří černé skládky 

likvidovat průměrně do tří dnů od 
zjištění.

Jako myslivec byl Lubomír Dohnal 
svědkem zakládání černé skládky, 
kdy dítě s otcem nosilo z auta pytle 
s odpadem do lesa. „S policií jsme je 

pak donutili odnosit odpad 
zpět do auta. Skládka je špat-
ná, ale dá se uklidit. Větší ško-
du vidím na myšlení dítěte, 
které k něčemu takovému vy-
chovávají rodiče,“ poznamenal 
tajemník. „Takové chování je 
o to nepochopitelnější, že v Jih-
lavě jsou dobře dostupné sběr-
né dvory, kde je možnost od-
kládat odpady zcela zdarma,“ 
připomněl tajemník.

Dosud byla aplikace vytvo-
řená magistrátními informa-
tiky přístupná jen pro úřad 
a městskou policii, za loňský 
rok se prostřednictvím knihy 
hříchů zaznamenaly a uklidi-
ly více než dva tisíce černých 
skládek, na kterých leželo cel-
kem 150 tun odpadu. Za je-
jich úklid město zaplatilo 230 
tisíc korun. Za založení černé 
skládky hrozí fyzickým oso-
bám pokuta 50 tisíc korun, 
právnickým osobám dokonce 
200 tisíc korun. 

Součástí aktivit radnice proti 
černým skládkám bude i intenzivnější 
kontrola nakládání se stavební sutí. Její 
likvidaci totiž musí mít stavebníci pod-
le zákona doloženu, úřad se bude zají-
mat o reálné naplňování předpisu. -rt-

Objevili jste černou skládku? 
Napište o ní do knihy hříchů

Krocení literární múzy
Památník písemnictví na Mora-

vě připravil seminář tvůrčího psaní. 
Uskuteční se ve čtvrtek 20. února 
2014 v Městské knihovně. Účast na 
semináři je bezplatná. -lm-

KNIHU hříchů a také další informace k odpadům na-
jdete na adrese www.odpadyjihlavy.cz. Repro: MMJ


