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Už za měsíc, od začátku března, 
bude v Jihlavě spuštěn celoplošný 
svoz bioodpadu a bude upravena 
četnost vývozu nádob na směsný ko-
munální odpad od rodinných domů. 

„Po úspěšném zkušebním provo-
zu ve Zborné, Pávově a sídlišti Na 
Slunci bude mít každý Jihlavan mož-
nost vlastním dílem přispět ke snížení 
množství odpadů, které nyní končí bez 
užitku na skládce. V současnosti je ve 
směsném odpadu 30 až 40 procent ob-
sahu, který by mohl být kompostován a 
dál využit,“ říká primátor města Jihla-
vy Rudolf Chloupek.  

V ulicích nové hnědé 
kontejnery

Co novinka vlastně znamená pro 
obyvatele města. Do všech 260 sou-
časných stanovišť s kontejnery na 
tříděný odpad budou umístěny nové 
hnědé nádoby, které se budou vyvá-
žet každý týden. Od začátku března 
tak můžete začít třídit a vynášet bio-
odpad na místa, kam běžně nosíte i 
jiný tříděný odpad. 

„Bioodpad se zpracovává na kom-
post, proto se nevyhazuje v igelitových 
pytlích a sáčcích, snižovalo by to kvali-
tu a hodnotu kompostu,“ upozorňuje 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Nádoba na bioodpad 
i k rodinnému domu

Pokud bydlíte v rodinném domě, 
čeká vás větší změna, ale i jiné mož-
nosti. Od 1. března se budou nádo-
by na směsný komunální odpad od 
rodinných domů pravidelně vyvážet 
jednou za čtrnáct dní, a to v sudé 
týdny. 

Všechny domácnosti s takto upra-
venou frekvencí svozu odpadu bu-
dou automaticky zahrnuty do Pro-

gramu zodpovědného nakládání 
s odpady. To znamená, že členům 
domácnosti při splnění podmínek 
programu bude snížen poplatek za 
svoz odpadu. Snížení poplatku se 
projeví v následujícím roce, tedy po-
prvé v roce 2017. Aktuálně je sleva 
na poplatku 70 korun na osobu. 

Produkuje-li vaše domácnost  větší 
množství odpadu, jako jsou například 
dětské pleny nebo inkontinenční po-
můcky, tyto skutečnosti úřad zohled-
ní a je možné si dohodnout dodání 
větší (černé) nádoby na směsný ko-
munální odpad (kontakty níže). 

Vlastníci rodinných domů budou 
moci požádat o přidělení 240litrové 
nádoby na bioodpad, tzv. kompostej-
neru, přímo k domu. Kompostejner 
bude k nemovitosti přidělen zdar-
ma, vyvážet se bude pravidelně jed-
nou za čtrnáct dní v liché týdny.

Od zavedení svozu bioodpadu a 
úpravy frekvence svozu směsného 
odpadu radnice očekává zásadní zvý-
šení procenta třídění, snížení nákla-
dů, efektivnější využití kompostárny 
a zlepšení životního prostředí. 

„Očekáváme, že se v Jihlavě dostane-
me mnohem blíže k 50 procentní míře 
třídění, kterou jsme si dali jako metu.  
Nyní v Jihlavě vytřídíme asi 36 procent 

odpadu,“ věří v zodpovědnost spolu-
občanů primátor Rudolf Chloupek.   

Svoz bioodpadu ve dvoutýdenním 
intervalu vývozu nádob od rodin-
ných domů není místní specialita, 
stejné schéma používají i jiná města 
a obce jako například Olomouc, Pře-
rov, Moravská Třebová nebo Miku-
lov i řada obcí v našem kraji. 

„Pokud domácnost třídí, je dvou-
týdenní interval na vyvezení nádoby 
naprosto dostačující. Třídíme poctivě 
a někdy by nám postačil vývoz i jednou 
za měsíc,“ potvrzuje z vlastní zkuše-
nosti primátor Rudolf Chloupek.

 (Pokračování na str. 3)

Začínáme třídit celoplošně bioodpad
Informace pro občany
Přidělení nádoby na bioodpad, při-

dělení větší nádoby na směsný ko-
munální odpad, stejně jako veškeré 
dotazy k tématu můžete vyřídit na 
Magistrátu města Jihlavy, na odboru 
životního prostředí, telefonicky na čís-
lech 567 167 111 nebo 565 590 111, 
nebo  e-mailem  na  adrese tridime.
odpad@jihlava-city.cz. Informace na-
jdete také na městském webu www.
odpadyjihlavy.cz.

V POLOVINĚ ledna se příznivci lyžování konečně dočkali. Mrzlo jen praštělo a také napadlo trochu sněhu. Nebylo ho mnoho, ale i to málo lyžaři na Šacber-
ku uvítali. Foto: Lubomír Maštera

Veřejné jednání městského 
zastupitelstva

v jednací síni magistrátu
v pondělí 1. února od 13 hodin.

Kromě jiného se budou projedná-
vat investice ve výši 55 milionů

(více na str. 2).
Jednání je přenášeno on-line na 

webu města.

3. ročník Jihlavského masopustu
v úterý 9. února 

na Masarykově náměstí od 15 do 
18 hod.


