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Jak dál v odpadovém hospodářství
Zastupitelstvo města Jihlavy na
svém zářiovém zasedání projednalo závěry studie „Optimalizace
hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky
ve městě Jihlavě“ a uložilo odboru
životního prostředí rozpracovat
doporučení této studie do návrhu
konkrétních kroků.
Co to tedy znamená pro obyvatele
Jihlavy? Jak budeme postupovat dál?
Studie ukázala, že odpadové hospodářství v Jihlavě je na velmi dobré
úrovni. Obyvatelé Jihlavy se v posledních letech v třídění výrazně zlepšili a
Jihlava se dostala na špičku mezi městy v ČR. Náklady na separovaný odpad jsou rovněž pod průměrem České republiky.
„Takže můžeme být spokojeni. Přesto
víme, že je vždy co zlepšovat a Studie
nám právě pro takovéto kroky poskytla
návod. Jaké kroky nás tedy dále čekají?
Část opatření, která připravujeme, se
bude týkat úřadu, ta větší část ale bude
směřovat k tomu, aby se systém odpadového hospodářství pro lidi zlepšil a
pomohl nám zvýšit podíl vytříděného
odpadu a snížit náklady na odpadové hospodářství, a tím i poplatek pro
obyvatele. K tomu by mělo vést několik zásadních opatření,“ řekla vedoucí
odboru životního odboru Katarína
Ruschková.
První soubor opatření by se měl týkat využitelných složek odpadu. Tady
by chtěl magistrát dále pokračovat
v optimalizaci a průběžně obnovovat
veřejně dostupnou síť pro papír, plasty a sklo. „Budeme i nadále pravidelně
vyhodnocovat sběrnou síť – dostupnost,
zaplněnost kontejnerů i efektivitu svozu.
Rádi bychom pokračovali i v kroku, který se už osvědčil – umísťování nádob na
papír a plasty přímo do domů v městské
památkové rezervaci. Nadále budeme
podporovat předcházení vzniku odpadu
formou sběru textilu a vysloužilých elektrozařízení do speciálních kontejnerů, i
sběrem kovů na sběrných dvorech,“ řekla Ruschková.
Tyto kroky budou podpořeny komunikační kampaní na podporu třídění, zejména v místech s vysokým
potenciálem produkce a nízkou mírou třídění odpadů. Kampaň bude
zaměřována i na ukládání odpadů do
kontejnerů – sešlapávání obalů a krabic – s cílem zvýšit efektivitu svozu.
Další složkou, na kterou se odborní pracovníci chtějí zaměřit, jsou nebezpečné odpady. „Tady bychom chtěli
zejména spolupracovat se systémy zpětného odběru elektrozařízení a baterií a
podporovat další způsoby sběru nebezpečných odpadů,“ doplnila Ruschková.
Nejsložitější, nejrozsáhlejší a nekomplikovanější oblastí je pak nakládání s komunálními odpady. Tady by
opatření podle vedoucí Ruschkové
měla vést zejména ke snížení produkce komunálního odpadu a snížení nákladů na tento odpad. Právě náklady
na komunální odpad tvoří ¾ poplatku, který platí obyvatelé Jihlavy.
„V této oblasti budeme realizovat
osvětové kampaně různými způsoby
– kampaně pro širokou veřejnost, i přímé oslovování vlastníků domů a bytů.
Budeme provádět kontroly zaplněnosti
nádob a optimalizovat jejich vyvážení
tak, aby nebyly vysypávány prázdné nádoby. V rámci komunikační kampaně

budeme upozorňovat uživatele nádob,
u kterých se v černých popelnicích objevují využitelné složky (papír, plasty,
sklo či bioodpad), na povinnost odpad
třídit a poskytneme jim i zpětnou vazbu
ke kvalitě třídění,“ vysvětlila Katarína
Ruschková.
Ke snížení množství bioodpadu
v komunálním odpadu by měl přispět
i připravovaný plošný nádobový sběr
bioodpadu, ke kterému chce magistrát přistoupit od příštího roku. „Po
realizaci komunikační kampaně bychom rádi vyhodnotili efekt a následně
optimalizovali svoz komunálního odpadu tak, aby náklady na něj, které se
promítají do poplatku, klesly,“ doplnila
Ruschková.
Kromě připravovaného nádobového
sběru bioodpadu budou i nadále sbírat
bioodpad občané Jihlavy prostřednictvím sběrných dvorů. Tento způsob
je důležitý zejména v době jarních a
podzimních zahradnických prací, kdy
ze zahrad vzniká velké množství bioodpadu, na které nádobový sběr není
dimenzován. Na bezplatné odevzdávání bioodpadu si již lidé zvykají a velmi
účinně tak tento způsob přispívá nejen
ke snižování podílu bioodpadu v komunálním odpadu, ale je to i prevence
vzniku černých skládek. Odkládání bioodpadu na místa, která k tomu nejsou
určena (okraje lesů na konci zástavby,
břehy řeky i plochy zeleně ve městě)
je porušením vyhlášky a zakládáním
černých skládek, ač si to lidé často neuvědomují.
„V zahrádkářských lokalitách bychom
chtěli sběr bioodpadu podpořit zejména
prostřednictvím mobilních svozů. Důležitým krokem, ve kterém chceme i nadále pokračovat, je předcházení vzniku
odpadu prostřednictvím podpory domácího kompostování,“ řekla Ruschková. Radnice již několik let poskytuje
lidem dotované kompostéry, a v této
činnosti by město chtělo pokračovat. Zvýšený sběr bioodpadu vyvolá
nutnost rozšíření kompostárny, tato
investice však bude mít smysl nejen
ekologický, ale jistě i ekonomický.
Další samostatnou oblastí, na kterou se vedení města zaměří, je umožnění zapojení podnikatelů do systému nakládání s odpady ve městě. Na
základě smlouvy, kterou město s podnikatelem uzavře, by pak tento mohl
využívat systém města a odkládat komunální odpad i jeho využitelné složky do městských nádob.
„V tuto chvíli je tento postup nezákonný a věřím, že řada podnikatelů tuto
možnost přivítá, protože jim zjednoduší
život,“ vyjádřila se Ruschková.
Zapojení podnikatelů bude probíhat
v několika fázích, které následně město vyhodnotí. V tuto chvíli se pracuje
na zapracování pravidel pro podnikatele do vyhlášky města a vytvoření
systému, který toto zapojení umožní.
Samozřejmě, že v této oblasti bude
rovněž důležitá osvěta a spolupráce se
subjekty sdružujícími a zastřešujícími
podnikatele – zejména s Hospodářskou komorou.
„Víme, že žádného z těchto kroků nelze dosáhnout bez výchovy a osvěty, proto i nadále budeme pokračovat v komunikační kampani prostřednictvím webu
www.odpadyjihlavy.cz, Novin jihlavské
radnice, přímým kontaktem s občany na
besedách, Kulatých stolech, kampaních
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ke Dni Země a podobně,“ doplnila Katarína Ruschková.
I nadále by chtěli úředníci pokračovat v Programu zodpovědného nakládání s odpady, který občanům umožňuje dosáhnout na slevu na poplatku,
ale současně je vede k správnému
způsobu nakládání s odpady, pomáhá
snižovat náklady na odpady a hlavně
vede lidi k zamyšlení nad tím, jak se
ve vztahu k odpadům chovají.
Nejlepší je ale podle slov vedoucí
odpad vůbec netvořit, proto část aktivit bude směřovat k prevenci vzniku odpadu. Ne jen podporou domácího kompostování či nádobového
sběru textilu a elektrozařízení, ale
například i pořádáním „bezodpadových“ akcí.
První vlaštovkou v tomto směru
byl městem spolupořádaný Eurojack
2015 ve spojení s Jihlavským pivním
pábením, kde byly použity vratné

kelímky a předešlo se tím vzniku velkého množství plastového odpadu.
„Právě v takovýchto akcích bychom
chtěli pokračovat a povinnost zakotvit i do vyhlášky města,“ potvrdila
Ruschková.
Legislativa v odpadovém hospodářství je v ČR velmi problematická zejména proto, že se již dlouho čeká na
nový slibovaný zákon o odpadech.
„Výše uvedené kroky by však měly vést
k tomu, že budeme připraveni na všechny povinnosti, které nám nový zákon
uloží, a současně by měly vést k tomu,
abychom co nejvíc snížili produkci komunálního odpadu. Věřím, že vytvořením kroků podporujících třídění odpadu
a motivováním lidí se nám povede zvýšit procento vytříděných složek odpadu
a hlavně snížit množství produkovaného komunálního odpadu a zvýšit podíl
vytřídění využitelných složek odpadu,“
doplnila Katarína Ruschková. -lm-

Nezapomeňte si dojít pro nižší
poplatek za odpad
Obyvatelé Jihlavy mají možnost
dosáhnout na nižší poplatek za svoz
odpadu. Stačí být zaregistrován do
tzv. motivačního programu.
Jednou z cest, jak slevy na poplatku dosáhnout, je čtyřikrát do roka se
dostavit s odpadem do některého z
jihlavských sběrných dvorů. Blíží se
konec roku, a tím se čas pro návštěvu sběrného dvora zkracuje.
Do programu se zapojilo už deset
tisíc obyvatel Jihlavy. „Byla by škoda,
aby obyvatelé o zvýhodnění přišli, proto jim včas připomínáme, aby se s patřičnými komoditami na sběrné dvory
dostavili,“ vyzývá vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Kolikrát se zástupce domácnosti
přihlášené do programu dostavil do
sběrného dvora, se snadno dozví na
jihlavském odpadářském webu www.
odpadyjihlavy.cz.
Do sběrného dvora můžete dopravit kovy, baterie a stará elektrozařízení, pneumatiky, objemný a
nebezpečný odpad nebo biologicky

rozložitelný odpad, nově je možné
do dvora zanést i textil. Každá návštěva je načtena prostřednictvím
odpadové karty nebo jihlavské karty
vydané na jméno registrované osoby na magistrátu na ekonomickém
odboru. Větší množství biologicky
rozložitelných odpadů lze v rámci
programu odevzdat v kompostárně
v Henčově.
Další formou, díky které lze získat slevu na poplatku, je snížit počet nebo objem nádob na směsný
komunální odpad nebo snížit frekvence svozu těchto nádob po dobu
minimálně 8 měsíců. Tuto variantu
je možné zvolit pouze u rodinných
domů.
Pro bližší informace můžete kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí osobně, mailem na adrese tridime.odpad@jihlava-city.cz,
nebo navštívit městskou webovou
stránku určenou pro oblast odpadového hospodářství
www.odpadyjihlavy.cz.
-tz-

