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Věnujete ve vaší domácnosti po-
zornost opadům? Třídíte odpad?

V naší domácnosti třídíme odpad 
pečlivě, a to dokonce tak, že do po-
pelnice na komunální odpad skoro 
nic nezůstane. Proto mě někdy mrzí, 
že platím za odvoz odpadu stejně, 
jako kdybych vůbec netřídila a po-
pelnici naplnila až po okraj.

Kladný vztah k životnímu pro-
středí, resp. správnému nakládá-
ní s odpady máte odjakživa, nebo 
jste se do třídění pustila např. až 
po nějaké zkušenosti, po proško-
lení, nebo např. poté, kdy Vám k 
tomu byly vytvořeny podmínky?

Anketa
K přírodě jsem měla vždy velice 

kladný vztah a důležitost třídění od-
padu jsem si začala uvědomovat v 
souvislosti s tím, kolik ho vyprodu-
kujeme. K samotnému třídění mě 
před lety asi nejvíce dovedli mí sy-
nové, kteří byli v tomto smyslu ve 
škole mnohem více vzděláváni, než v 
době, kdy jsem do školy chodila já.

Třídíte odpad i na pracovišti? 
Máte možnost odpad dát tam, kam 
patří?

Ano, na pracovišti odpad třídíme a 
v ordinaci navíc samozřejmě musíme 
s velkou opatrností nakládat se zvlášť 
nebezpečným (zdravotnickým) od-
padem.

Město Jihlava postupně zavádí 
třídění biologicky rozložitelného 
odpadu. Co na to říkáte? Až bu-
dete mít možnost třídit bioodpad, 
přidáte se?

Vítám možnost třídění biologické-
ho odpadu, ale sama mám to štěstí, 
že mám u domu zahrádku, kde mohu 
kompostovat. Spíše bych ocenila, 
kdybych mohla snadněji třídit kovy. 
V současné době je musím odvážet 
do sběrného dvora. -tz-

MUDr. Alena DVOŘÁKOVÁ, vedou-
cí protiepidemického odboru, Krajská 
hygienická stanice kraje Vysočina 

Víte, že…
…obyvatelé Kraje Vysočina 

uspořili 11.986 MWh elektřiny, 
584.019 litrů ropy, 52.697 m3 

vody a 465 tun primárních su-
rovin? A že pomohli snížit emise 
skleníkových plynů o 2.639 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 10.437 tun? 

Dokázali to tím, že loni odevzda-
li k recyklaci 24.501 televizí, 9.537 

monitorů a 281.026 kg drobného 
elektra. 

Informace vycházejí ze studií ne-
ziskové společnosti ASEKOL. „Vy-
účtování“  jednoznačně prokázalo, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má nezanedba-
telný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elek-
trické energie pro domácnost až 

na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných k sedmi 
cestám do Chorvatska. 

Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání de-
sítky vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 
pěti let. Všichni ti, kteří tříděním 
takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží ob-

rovský dík.
Propočty posuzují systém zpět-

ného odběru CRT televizorů, po-
čítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení.

Hodnotí jejich sběr, dopravu a 
zpracování až do okamžiku finál-
ní recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny. -tz-

Pro kontejnery na separovaný odpad, 
které jsou v současnosti umístěny na 
komunikaci, bude v letošním roce vy-
budováno 20 zpevněných ploch (kon-
tejnerových stání) mimo komunika-
ce. Cílem tohoto opatření je zvýšení 
bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích a snížení rizika ohrože-
ní chodců při odhazování odpadu do 
kontejnerů. Kontejnerová stání budou 
vybudována na následujících místech:
- vedle domu 5. května 22,
- vedle domu Jarní 17

- před domem Na Kopci 1
- Sasovské údolí,proti domu 
Červený kříž 246
- vedle domu Jarní 32
- Pod Školou proti garážím
- vedle domu Šafaříkova 38 
,Henčov vedle pož. nádrže
- vedle domu Kainarova 5
- Polní 28 úprava stávajícího stání
- vedle domu Pávovská 41 z ulice 
Školní,Heroltice u autobus.
zastávky
- Kainarova roh s ulicí Helerova

- Popice nová zástavba
- vedle domu Vančurova 
5,Hruškové Dvory 97 rozšíření 
stávajícího stání
- Kosov 9 vedle pož. zbrojnice
- Sasov náves
- za domem Vrchlického 51

V případě otázek se obracejte na pra-
covníka odboru životního prostředí 
Ing. Jana Machančíka telefonicky na 
čísle 567 167 728 nebo osobně návště-
vou na pracovišti v budově Magistrátu 
města Jihlavy v Hluboké ulici.  -tz-

Město vybuduje plochy
pro kontejnery na odpad

Začátkem letních prázdnin při-
budou ve vybraných jihlavských 
parcích, dětských hřištích a spor-
tovištích odpadkové koše na třídě-
ný odpad. Půjde o stojany se žlutý-
mi plastovými pytli, které umožní 
občanům třídit plasty a nápojové 
kartony, stejně jako jsou zvyklí tří-
dit do žlutých kontejnerů. 

„Milé je to, že o možnost třídit 
plasty požádali uživatelé nového ska-
teparku v areálu centra Český mlýn. 
Nosí si s sebou pití v plastových lah-
vích a bylo jim líto, že lahve končí ve 
směsném odpadu. Třídění odpadu je 
pro ně naprosto samozřejmé. Pod-
nětu rádi vyhovíme. Uvidíme, jak to 
bude po městě fungovat,“ uvedla ve-
doucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Celkem bude v jihlavských par-
cích rozmístěno 14 košů tohoto 
typu právě v areálu Českého mlýna 
u skateparku a u dětského hřiště, 
v parku Legionářů, v parku M. R. 
Štefánika, na Duhovém hřišti v ul. 
Benešova nebo na dětském hřišti 

vedle nákupního centra na sídlišti 
Březinova.

„Vzhledem ke zvýšené návštěvnos-
ti parků a dětských hřišť v průběhu  
jarních a letních měsíců, dochází k 
plnění odpadkových košů odpady, 
které nemusí skončit na skládce. Roz-
místění odpadkových košů na plasty 
a nápojové kartony umožní občanům 
třídit odpad i mimo domov,“ uved-
la vedoucí odboru životního pro-
střední Katarína Ruschková. -tz-

Skejťáci chtějí třídit, požádali si 
o koše na separovaný odpad

Ekonomický odbor magistrátu 
města vydal rozhodnutí, kterým 
se vyměřily dlužné částky za míst-
ní poplatek za svoz odpadu za rok 
2014. Součástí tohoto rozhodnutí 
je seznam dlužníků, který je zpří-
stupněn k nahlédnutí občanovi 
uvedeného v seznamu do 30. čer-
vence v budově magistrátu na eko-
nomickém odboru.

Poslední den zpřístupnění sezna-
mu je považován za den doruče-
ní a od této doby běží dlužníkům 
30denní odvolací lhůta. Po uply-
nutí odvolací lhůty se rozhodnutí 
stane pravomocným a pro dlužníky 
to znamená, že budou následně je-
jich dluhy předány k vymáhání, je-
hož posledním krokem je exekuce. 
Náklady na vymáhání budou dluž-
níkům přičteny k dluhu za místní 
poplatek.

Proto ekonomický odbor vyzývá 
občany, pokud si nejsou jisti, zda 
mají uhrazen místní poplatek za 
rok 2014, aby se osobně dostavili 
v úředních hodinách na ekonomic-
ký odbor. -tz-

Dlužníkům 
poplatků za odpad 
hrozí až exekuce

S platností od 1. července je v době 
cca od 21 hodin do 4 hodin v pracov-
ních dnech, o sobotách, nedělích a 
svátcích upraven způsob nastupování 
cestujících do vozidel MHD.

V uvedeném časovém rozpětí bude 
možné nastoupit pouze předními 
dveřmi u řidiče vozidla. Aby nedochá-
zelo k rozporům a nejasnostem, bude 
u času odjezdů ze zastávky, kterých se 
toto opatření týká, přidáno velké čer-
vené písmeno „N“.

Cestující je dle Smluvních a pře-
pravních podmínek, ze kterých je níže 
uveden výpis, povinen v uvedeném 
časovém období nastupovat pouze 
předními dveřmi. Ostatní dveře vo-
zidla budou sloužit pouze pro výstup 
cestujících.

U některých hodně obsazených spo-
jů, zejména z průmyslových zón, kde 
je nutné, aby během krátké chvíle na-
stoupilo hodně cestujících, opatření 
nebude platit. V těchto případech ne-

bude příslušný spoj označen v jízdním 
řádu písmenem „N“.

Při nástupu do vozidla MHD přední-
mi dveřmi je cestující bez vyzvání řidi-
čem prokázat, že má platný jízdní do-
klad. Jedná se o následující možnosti:

Ve spojích s povinným nástupem 
předními dveřmi je cestující povinen 
přiložit Jihlavskou kartu do čtecí zóny 
určeného čtecího zařízení u předních 
dveří (tato povinnost se týká i cestu-
jících s časovým jízdným na Jihlavské 

kartě), nebo označit papírovou jíz-
denku pro jednotlivou jízdu v elek-
tronickém označovacím zařízení u 
předních dveří. Papírovou jízdenku 
„přestupní“ pokud již byla označena 
v předchozím vozidle, cestující znovu 
neoznačuje, pouze ji předloží řidiči ke 
kontrole. V případě, že cestující není 
držitelem Jihlavské karty a nemá pře-
dem zakoupenou papírovou jízdenku, 
je povinen zakoupit jízdenku u řidiče.
 -tz-

Nástup večer do MHD jen předními dveřmi


