
STRANA 4 Aktuality NJR – LEDEN 2015

Dne 15. 12. 2014 schválilo Za-
stupitelstvo města Jihlavy na svém 
2. zasedání podmínky „Programu 
zodpovědného nakládání s odpa-
dy“ na rok 2015 (dále jen „Pro-
gram“). 

Splnění podmínek „Programu“ 
v daném kalendářním roce umožňu-
je osobám zapojeným do Programu 
získat v následujícím roce úlevu na 
poplatku za odpady. 

V roce 2014 se do Programu za-
pojilo 2416 domácností, při splně-
ní podmínek bude mít v roce 2015 
poplatek za odpady o 65 Kč levnější 
6742 osob. 

Do Programu se mohou zapojit 
občané, kteří mají v Jihlavě trvalý po-
byt, nebo cizinci, kterým byl v Jihla-
vě povolen pobyt na dobu delší než 
90 dnů. 

Pro získání úlevy na poplatku je 
obdobně jako v roce 2014 nutné 
se nejprve zaregistrovat. To nepla-
tí pro občany, kteří se do Programu 
zaregistrovali již v roce 2014. Ti jsou 
registrováni automaticky i pro rok 
2015, pro získání úlevy na poplatku 

ale musejí plnit podmínky stanove-
né v Programu na rok 2015. 

Pro ty občany, kteří mají zájem o 
zapojení do Programu a ještě se ne-
zaregistrovali, je na webových strán-
kách www.odpadyjihlavy.cz v zálož-
ce „ke stažení“ k dispozici registrační 
formulář. 

Tento formulář je možné si i osob-
ně vyzvednout na ekonomickém 
odboru nebo odboru životního pro-
středí. 

Originál vyplněného registračního 
formuláře je nutné doručit na ekono-
mický odbor Magistrátu městy Jihla-
vy. Nedílnou součástí registrace je vý-
běr jedné ze dvou variant zapojení. 

První variantou je bezplatné ode-
vzdávání odpadů ve sběrných dvo-
rech a v případě biologicky roz-
ložitelných odpadů nově též v 
kompostárně v Henčově, a to pro-
střednictvím odpadové karty nebo 
jihlavské karty, vydané na jméno re-
gistrované osoby. 

Ve sběrných dvorech lze v rámci 
Programu odevzdávat zpětně ode-
bíraná elektrozařízení, kovy včetně 

tenkostěnného hliníku, biologicky 
rozložitelný odpad z údržby zahrad, 
nebezpečné složky komunálního 
odpadu, objemný odpad, a nově též 
jedlý olej a tuk uzavřený v plasto-
vých nádobách. 

Za splnění podmínek tohoto způso-
bu zapojení se považuje, pokud osoba 
zapojená do Programu odevzdá v ro-
ce 2015 ve sběrném dvoře prostřed-
nictvím karty některý z odpadů mini-
málně ve čtyřech různých termínech. 

Druhou variantou je snížení počtu 
nebo objemu nádob na směsný ko-
munální odpad, nebo snížení frek-
vence svozu těchto nádob po dobu 
minimálně 8 měsíců. 

Variantu je možné zvolit pouze u 
rodinných domů. Při tomto způsobu 
zapojení je nutné současně s regis-
trací podat i žádost o snížení počtu 
nebo objemu nádob na směsný ko-
munální odpad. 

Žádost i registraci je nutné doru-
čit na odbor životního prostředí 
Magistrátu města Jihlavy. Občané 
Pávova a Zborné, kteří byli v roce 
2014 zapojeni do pilotního projek-

tu svozu bioodpadu, jsou pro rok 
2015 automaticky zaregistrováni 
prostřednictvím varianty snížení 
frekvence svozu nádob na směsný 
komunální odpad.

Bližší informace a celé znění Pro-
gramu zodpovědného nakládání 
s odpady naleznete na webových 
stránkách www.odpadyjihlavy.cz – 
záložka „Praktické informace“ – „Ži-
votní situace“. Jan Machančík,

odbor životního prostředí 
magistrátu

Zastupitelstvo schválilo „Program 
zodpovědného nakládání s odpady“

Téměř při každé lidské činnosti 
vznikají odpady, a nejinak je tomu 
při podnikání. 

Na rozdíl od občanů, kterým za-
jišťuje služby, spojené s nakládá-
ním s odpady, město, v rámci svého 
systému, si podnikatelské subjekty 
musejí nakládání s odpady zajistit 
samostatně. 

Města mohou umožnit využívání 
občanských nádob podnikatelům, a 
to na základě smlouvy o zapojení do 
systému nakládání s komunálními 
odpady. 

Protože Jihlava v současné době 
smlouvy s původci odpadů neuzaví-
rá, využívá řada podnikatelů služeb 
svozových společností. Jak jste na 
tom vy? 

Zákon o odpadech (zákon č. 
185/2001 Sb.) označuje podnikatel-
ské subjekty jako původce odpadů a 
klade na ně celou řadu povinností. 

Při vzniku odpadu musí původce 
nejprve určit, zda se jedná o nebez-
pečný nebo ostatní odpad, a násled-
ně přidělit odpadu katalogové čís-
lo, které nalezne v katalogu odpadů 
(vyhláška ministerstva životního 

prostředí č. 381/2001 Sb.). 
Odpad se shromažďuje na vyčle-

něných místech, a to odděleně od 
jiných odpadů. 

Současně musí být odpad na shro-
mažďovacím místě zabezpečen 
proti nežádoucímu znehodnoce-
ní, odcizení nebo úniku, například 
vhodným výběrem shromažďovací-
ho prostředku (krabice, pytel, kon-
tejner a další). 

Vzniklý odpad mohou původci 
předávat pouze osobám, které vlast-
ní platné oprávnění k převzetí kon-
krétního odpadu. 

Pokud by původce předal odpad 
osobě, která nemá platné oprávnění 
k převzetí odpadu, vystavoval by se 
hrozbě uložení sankce až do výše 10 
mil. Kč. 

O vznikajících odpadech a způ-
sobech nakládání s nimi vede pů-
vodce odpadů průběžnou evidenci 
v rozsahu stanoveném zákonem. 

Přesáhne-li množství vzniklého 
odpadu za kalendářní rok 100 kg 
nebezpečných odpadů, nebo 100 
t ostatních odpadů, je povinností 
původců podat hlášení o produkci 

Za odkládání odpadu z podnikání 
do městských nádob hrozí sankce

Stručný přehled sankcí za porušení povinností 
vyplývajících ze zákona o odpadech

Porušená povinnost  Sankce až 
do výše

Zařadí nebezpečný odpad jako odpad ostatní nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem 
ostatním, bez osvědčení, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti

50 milionů Kč

Neshromažďuje odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 1 milionu Kč

Nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 1 milionu Kč

Předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není oprávněna 10 milionů Kč

Nevede v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem evidenci odpadů 1 milionu Kč

Neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost 1 milionu Kč

Využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné 
smlouvy s touto obcí

300 tisíců Kč

a nakládání s odpady prostřednic-
tvím ISPOP (integrovaný systém 
plnění ohlašovacích povinností), 
a to do 15. února následujícího 
roku. 

Postup podání hlášení bude k dis-
pozici na webových stránkách www.
odpadyjihlavy.cz.

Mezi nejčastější prohřešky, se 
kterými se při kontrolách nakládá-
ní s odpady pracovníci Magistrátu 
města Jihlavy setkávají, patří zne-
užívání městského systému naklá-
dání s odpady, nedostatečné nebo 
žádné třídění odpadů a u drobných 
podnikatelů absence vedení evi-
dence odpadů.

I když je podnikatel současně plát-
cem místního poplatku za systém 
nakládání s odpady v Jihlavě, nesmí 

odkládat odpady vzniklé při podni-
kání do nádob, které jsou určeny ob-
čanům. 

V případě, že podnikatel odklá-
dá odpady do občanských nádob, 
dopouští se tím zneužívání systé-
mu zavedeného obcí pro nakládá-
ní s komunálním odpadem, za což 
mu hrozí uložení pokuty až do výše 
300 000 Kč. 

Do městských nádob nelze odklá-
dat ani vytříděné složky odpadu, ja-
ko je plast, papír nebo sklo.  

Přehled základních povinností 
mohou původci odpadu nalézt na 
webových stránkách www.odpady-
jihlavy.cz v záložce „podnikatel“, ne-
bo se mohou přímo obracet na pra-
covníky odboru životního prostředí 
Magistrátu města Jihlavy.  -tz-


