
V poslední době se řeší budouc-
nost odpadů vyprodukovaných na 
území Jihlavy. Jedná se o důležitou 
oblast, která bude mít vliv nejen na 
výdaje města, ale také na peněžen-
ky občanů. Nesprávné rozhodnutí 
může znamenat výrazné zvýšení po-
platků za nakládání s odpady.

V minulosti byla zpracována řada 
studií na různých úrovních, které ře-
šily problematiku odpadů. Závěrem 
poslední studie bylo vybudování 
spalovny odpadů označované jako 
ZEVO nebo vybudování překladiště 
odpadů. Co tyto varianty ve skuteč-
nosti znamenají a existují i jiná řeše-
ní?

Argumentů proti výstavbě spalov-
ny v Jihlavě je hodně. Nepropoje-
nost centrálního zásobování teplem 
ve městě, absence velkých odběrate-
lů tepla, investice v řádu miliard Kč, 
velké riziko nejen fi nanční, ale také 
legislativní a ekologické. Z pohledu 
životního prostředí je důležité při-
pomenout skutečnost, že tříděním 
odpadů klesá výhřevnost a v praxi se 
tak objevují problémy s funkčností a 
energetickou účinností spalovny. A 
třídit odpad přece umíme a chceme, 
nebo snad ne?

Další navrženou variantou je vý-
stavba překladiště odpadů v areálu 
stávající skládky v Henčově. Překla-
diště sice není fi nančně náročná in-
vestice, v rozpočtu města se počítá s 
částkou 10 mil Kč, ale město nebude 
mít možnost ovlivnit cenu, za kterou 
bude komunální odpad likvidovat. 
Jihlava tak bude zcela závislá na ceně 
spalování a ceně dopravy do konco-
vého zařízení. Vzhledem k tomu, že 
náklady na energie i paliva neustále 
rostou a spalovna je prakticky nej-
dražší odpadová technologie, dá se 
předpokládat postupné zvyšování 
poplatků za likvidaci odpadů. Je vi-
dět, že navržené varianty problém 
„Kam s ním?“ z dlouhodobého hle-

diska neřeší, stejně jako dopad na 
peněženky občanů.

Uvedené varianty navíc nejsou v 
souladu s aktuálními cíli EU. V návr-
hu nové odpadové strategie Evrop-
ské komise je požadováno směsné 
odpady co nejvíce třídit a upravo-
vat. Ptám se, jak město Jihlava splní 
požadavek EU, který již v nezávazné 
formě usnesení odhlasoval Evropský 
parlament, a to cíl 70 % recyklace 
komunálního odpadu v roce 2030? 
Jde Jihlava skutečně správným smě-
rem? Proč kroky současného vedení 
města nejsou v souladu s požadavky 
EU? Proč musíme za likvidaci odpa-
du platit, když odpad můžeme dále 
technologicky vytřídit, to co lze zre-
cyklovat, a energeticky bohatou část 
upravit na palivo, které lze dále pro-
dávat vhodným energetickým zdro-
jům? 

S problematikou odpadů a případ-
nou výstavbou spalovny v Jihlavě 
souvisí referendum, které letos na-
řídil Nejvyšší správní soud. Zastupi-
telstvo města proti tomuto verdiktu 
schválilo těsnou většinou podání 
ústavní stížnosti. Kladu si tak posled-
ní otázku: Bojí se snad vedení města 
názoru občanů?

Všem občanům Jihlavy přeji krásný 
a pohodový předvánoční čas. 

 Rostislav Habán,
 zastupitel města za hnutí ANO
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Víte, že…
…na začátku března letošního roku nechalo 

město Jihlava v rámci pilotního projektu roz-
místit v oblasti Na Slunci kontejnery, do kte-
rých mohou občané odkládat biologicky rozlo-
žitelný odpad rostlinného původů ze zahrádek 
a kuchyní.

 Cílem pilotního projektu bylo ověřit, zda bu-
dou občané ochotní třídit bioodpad do veřej-
ně přístupných kontejnerů a zda bude čistota 
sváženého bioodpadu dostatečná, aby ho bylo 
možné použit jako vstupní  surovinu pro výro-
bu kompostu na kompostárně v Henčově.

 Na počátku pilotního projektu se v některých 
kontejnerech objevovaly ve zvýšené míře igeli-
tové sáčky a jiný odpad, který snižoval kvalitu 
sváženého bioodpadu. Po více než půl roce od 

zahájení svozu však můžeme konstatovat, že se 
většinu problémů podařilo odstranit a čistota 
sváženého bioodpadu je na velmi dobré úrovni. 
Všichni, kdo se do svozu bioodpadu Na Slunci 
aktivně zapojili, zasluhují poděkování, přispěli 
ke zkvalitňování životního prostředí v Jihlavě. 

Platí to také pro obyvatele Pávova a Zborné, 
kde svoz bioodpadu funguje o rok déle, než 
Na Slunci. V Pávově a ve Zborné jsou nádoby 
na bioodpad přistavovány přímo k domům. Za 
dobu fungování projektu se do něj zapojilo 106 
domácností z Pávova i ze Zborné. 

Aktuálně je ve Zborné do svozu bioodpadu 
zapojeno 45 % domácností bydlících v rodin-
ných domech a v Pávově 57 %. Nejen, že je ze 
svozu bioodpadu z Pávova a Zborné dosahová-

no skvělé čistoty sváženého bioodpadu, ale do-
šlo i k výraznému nárůstu separace dalších vyu-
žitelných odpadů jako jsou plasty nebo papír. 

Na základě velmi dobrých výsledků se svozem 
biologicky rozložitelného odpadu rostlinného 
původu připravuje město Jihlava rozšíření svo-
zu bioodpadu i do dalších částí města, a to od 
jara 2016. Bližší podrobnosti se dozvíte v prů-
běhu ledna a února 2016.

Termíny svozu BIOODPADU v Pávově a 
Zborné během zimních měsíců – svoz  směsné-
ho  komunálního odpadu zůstává beze změny
2. 12. 2015 6. 1. 2016
3. 2. 2016 2. 3. 2016

Slovo zastupitele

Rostislav 
Habán

Skutečně víme, kam s ním?

Den 11. listopad není jen dnem 
příjezdu sv. Martina a ochutnávání 
mladých vín, ale také Dnem váleč-
ných veteránů. 

V tento den se připomíná podpis 
příměří mezi Spojenci a Německem, 
na západní frontě, tím byly ukon-
čeny boje 1. světové války. Příměří 
bylo podepsáno 11. 11. 1918 ve vla-
kovém voze v Le Francport u severo-
francouzského města Compiegne. 

Významnou událost a svátek si 
každoročně připomíná i Jihlava. Na 

ústředním hřbitově proběhlo vzpo-
mínkové setkání, na kterém k pří-
tomným promluvil Jan Ňachaj z 
Krajského vojenského velitelství, 
primátor Rudolf Chloupek za město 
Jihlavu a Zdeněk Laštovička z Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu. 
Na připomenutí obětí války se po 
jedenácté hodině městem rozezně-
ly sirény. Symbolem Dne veteránů 
je květ vlčího máku. Akci připravilo 
Krajské vojenské velitelství Jihlava.
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Květy vlčího máku připomínají 
hrdinství válečných veteránů

DEN válečných veteránů si v Jihlavě připomenuli také zástupci armády, poctu ve-
teránům vzdává velitel Krajského vojenského velitelství plk. Jan Ňachaj.
 Foto: archiv MMJ

V souvislosti s novelou zákona o 
občanských průkazech a zákona o 
cestovníchdokladech bude ve dnech 
24. prosince 2015 až 31. prosince 
2015 odstávka systému pro nabí-
rání žádostí o vydání občanských 
průkazů a cestovních dokladů a je-
jich předávání. Důvodem tohoto 
přerušení jsou technické úpravy, 
které vyžadují odstávku systému.

Podávat žádosti o vydání občanské-
ho průkazu a cestovního pasu a pře-
dávat vyrobené doklady bude možné 
na obecních úřadech obcí s rozší-
řenou působností, v hlavním městě 
Praze na úřadech městských částí 
nejpozději do 23. 12. 2015 včetně.

Občanku ani pas o svátcích
nedostanete, bude odstávka

V době odstávky bude možné po-
žádat o vydání občanského průkazu 
bez strojově čitelných údajů s dobou 

platnosti 1 měsíc, za jehož vydání 
nebude vybírán správní poplatek.
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Prosinec

dny pracovního volna                    odstávka                   pracovní dny 


