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Víte, že…
…CD a DVD disky vyhozené do 

směsného odpadu a vyvezené na 
skládku mohou do půdy uvolňovat 
nežádoucí látky? Jsou vyrobeny z 
polykarbonátu, na jehož povrchu je 
tenká vrstva kovu (např. hliníku, zla-
ta, titanu). Proto by neměly být vha-
zovány do směsného komunálního 
odpadu.

V Jihlavě je možné CD nebo DVD 
donést do sběrných dvorů, kde bu-
dou uloženy do klecí na drobné 
elektro. Disky jsou pak nadrceny 
a materiály znovu použity. CD a 
DVD se do „elektra“ odkládají bez 
plastového obalu, ten patří do žluté-
ho kontejneru. -tz-

Třídění opadu v Jihlavě se význam-
ně zvyšuje. Čísla za březen 2016 ve 
srovnání s březnem loňského roku 
ukazují například 9% nárůst v třídě-
ní papíru, u plastů dokonce nárůst 
14 %. 

„To jsou potěšitelné údaje a obyvatelé 
si za takto zodpovědné chování zaslou-
ží poděkování a uznání,“ říká Rudolf 
Chloupek, primátor města Jihlavy, 
který má ve své gesci oblast životní-
ho prostředí. 

Město Jihlava a svozová společnost 
ale s narůstajícím množstvím vytří-
děného odpadu řeší problém. 

Nádoby na odpad, které loni kapa-
citně vyhovovaly, jsou letos přeplně-
né. „Poukazuje na to veřejnost a potvr-
zují to data svozové společnosti i naše 
kontroly. Už jsme zvýšili četnost vývo-
zů a doplňovali další nádoby do kon-
tejnerových stání,“ popsala řešení 
vedoucí odboru životního prostře-
dí jihlavského magistrátu Katarína 
Ruschková. 

K navýšení frekvence svozu nebo 
přistavení dalšího kontejneru došlo 
u 52 kontejnerových stání pro plast 
a 53 kontejnerových stání pro papír. 

Pomohlo by obyčejné 
sešlápnutí krabice nebo lahve

Když se odpad nevejde do kontej-
neru, lidé jej odloží vedle, a vznikají 
tak černé skládky. Přitom by v mno-
ha případech problém přeplněných 
kontejnerů nemusel být tak velký 
nebo žádný. 

„Často se v kontejnerech na papír obje-
vují celé papírové krabice, které zabírají 
velký objem, a způsobují přeplnění kon-
tejneru, ke kterému by vůbec nemuselo 
dojít,“ popisuje Katarína Ruschková 
s tím, že obdobná situace je u kon-
tejnerů na plasty, které bývají přepl-
ňovány nesešlápnutými plastovými 
lahvemi. 

Zmenšením objemu papírových 
krabic i plastových lahví odkládaných 
do kontejnerů se výrazně omezí vznik 
černých skládek okolo kontejnerů, 
a tím se zkultivuje okolní prostře-
dí. „Zároveň dojde k poklesu nákladů 
na svoz tříděných odpadů. Sešlapávejte 
proto plastové lahve a papírové krabice, 
podaří se tak omezit jednorázové pře-
plňování kontejnerů, a tím i nastavit 
efektivní fr ekvenci vývozů,“ vyzývá pri-
mátor Rudolf Chloupek. -tz-

Jihlava řeší přeplněné 
kontejnery na tříděný odpad

Bezmála stovka pracovníků jih-
lavského magistrátu se i letos vy-
pravila pomoci s jarním úklidem 
města. Množství odpadu, které 
jsou někteří lidé schopni vyházet 
do zeleně a v okolí silnic, je velké, 
pestrost nekonečná. 

Kromě fotogenické lahve „archiv-
ního Staroplovárenského“ dovalili 
úředníci ze zelených ploch a okolí 
silnic několik pneumatik, tři televize, 
matrace, vysavače, nádoby od olejů, 
množství autodílů, podlahové kry-
tiny, metr a půl vysoký „stoh“ květi-
náčů, nejméně šest párů bot, bundy, 
plastové přepravky, nebo bezpočet 
lahví „placatek“. Prázdných. 

Pro rozměrné těžké kanape bude 

úřad muset poslat silnější jednot-
ku, než kterou byla pětice dam z 
odboru životního prostředí. Úřed-
níci uklízeli např. v okolí Staré plo-
várny, v parku Keťásek a v okolí 
městského vlakového nádraží, na 
Štefánikově náměstí nebo na Šip-
nově (k Hybrálci).

Připomínáme, obyvatelé měs-
ta nemusí odpady vozit do parků 
nebo za město, ale že jej mohou 
zdarma odevzdávat ve třech sběr-
ných dvorech, a dokonce tak mo-
hou získat slevu na poplatku za 
odpad. Adresy a provozní dobu 
sběrných dvorů najdete na městské 
stránce - www.odpadyjihlavy.cz.
 -tz-

ÚŘEDNÍCI magistrátu pomáhali s úklidem města. Našli dokonce vyhozené ka-
nape. Foto: archiv MMJ

Magistrát pomohl s úklidem 

Jihlavští občané jsou zvyklí, že 
v březnu nebo dubnu obdrží slo-
ženky na úhradu poplatku za svoz 
komunálního odpadu se splatnos-
tí do konce dubna. Letos složenky 
přijdou až začátkem června, také je-
jich splatnost bude posunuta na 30. 
června. 

Důvodem pro odložení je přechod 
na nový informační systém, který je 
technicky a časově náročný. Změna 
je jednorázová pro rok 2016, příští 

rok se rozesílání složenek a splatnost 
vrátí na obvyklý dubnový termín. 

Pro případy, kdy občané poplatek 
hradí ve dvou splátkách, je splat-
nost první splátky posunuta rov-
něž do 30. června, splatnost druhé 
splátky zůstává do 30. září. U po-
platku, který občané platí za stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, zůstává splat-
nost nezměněna, a je nejpozději 
do 30. června. -tz- 

Složenka na poplatek 
za odpad přijde v červnu

Na podzim loňského roku SVAK 
Jihlavsko podal na Jihlavu žalo-
bu o zaplacení 17 milionů korun. 
Jde o částku, kterou svazek v mi-
nulosti převedl Jihlavě, aby mohla 
uskutečnit velký vodohospodářský 
projekt, který svazek nebyl schopen 
uskutečnit. 

„Vloni chtěl SVAK prostřednictvím 
soudu peníze získat zpět. Jihlava ale 
peníze vracet nemusí, požadavek svaz-
ku je od ledna 2015 promlčen,“ uvedl 
stanovisko radnice náměstek primá-
tora Jaromír Kalina, který se proble-
matikou majetkového vypořádání se 
svazkem zabývá. Názor města tento 
týden potvrdil Okresní soud v Jih-
lavě. Rozhodnutí soudu není dosud 
v právní moci.

SVAKu Jihlavsko vznikla škoda ve 
výši promlčeného nároku na 17 mili-
onů korun, dále ve výši zaplaceného 
soudního poplatku 850 tisíc korun, 
a nakonec ve výši náhrady nákladů 
města Jihlavy na právní zastoupení 
v tomto soudním řízení více než 300 
tisíc korun. Zcela stejně se promlčel i 
nárok SVAK Jihlavsko vůči městu na 
zaplacení zhodnocení vodohospo-
dářské infrastruktury na jeho území 
provedené SVAK Jihlavsko za dobu 
členství Jihlavy, a to ve výši okolo 70 
milionů korun.

„Ukazuje se, že SVAK Jihlavsko hos-
podařil s majetkem jednotlivých člen-
ských obcí nedbale a nehospodárně ne-
jenom po dobu, kdy byla Jihlava jeho 
členem, ale že tak hospodaří nadále i 
po jejím vystoupení,“ komentuje pri-

mátor Rudolf Chloupek a připomí-
ná, že právě způsob hospodaření byl 
důvodem vystoupení Jihlavy ze svaz-
ku. Jihlava v uplynulých několika 
letech investovala do modernizace 
a rozšíření zanedbané vodohospo-
dářské sítě hodně přes sto milionů 
korun a další investice se připravují. 

„Je věcí jednotlivých členských obcí, 
jestli svou lhostejností a pasivitou ve 
vztahu k hospodaření vedení SVAKu 
Jihlavsko budou i nadále podporo-
vat jeho ekonomicky sebezničující a ni-
čím neodůvodnitelný postup ve vztahu 
k Jihlavě,“ poznamenal Jaromír Kali-
na.

Jihlava nyní očekává, zda vedení 
SVAKu Jihlavsko po této zkušenosti 
přejde od planého deklarování ocho-
ty jednat o vypořádání Jihlavy k její-
mu skutečnému vypořádání. 

SVAK dál odmítá Jihlavě vydat její 
vodohospodářskou infrastrukturu za 
více než 1,2 miliardy korun

Jihlava ukončila své členství v dob-
rovolném svazku obcí SVAK Jihlav-
sko 31. prosince 2012. Svazek byl 
podle svých vlastních stanov povi-
nen majetkově vypořádat Jihlavu do 
31. ledna 2013. „Dodnes však svazek 
dobrovolně Jihlavě nevydal ani metr 
trubek, a ani korunu,“ dodal Jaromír 
Kalina. SVAK Jihlavsko se přitom 
po celou tuto dobu brání vypořádá-
ní Jihlavy tvrzením, že vypořádání 
musí proběhnout komplexně a jed-
nou smlouvou.  -tz-

Jihlava vyhrála soudní 
spor o 17 milionů korun 

Obyvatelé Jihlavy se zodpovědně 
pustili do třídění bioodpadu, které 
radnice zavedla od začátku března. 
V první polovině dubna se svezlo 
63 tun bioodpadu, to je skoro stej-
né množství bioodpadu jako za celý 
březen, kdy bylo celkové množství 

Igelit do bioodpadu nepatří
bezmála 77 tun.

Vlastní 240 litrovou nádobu na bi-
oodpad má už 1.300 jihlavských do-
mácností a zájem trvá. K domům je 
radnice nechává přistavit zdarma, je 
ale nutné si o ni požádat na magistrá-
tu odboru životního prostředí. Jinak 
mohou lidé bioodpady vynášet do 
260 velkých hnědých nádob ve všech 
kontejnerových stáních ve městě. 

Igelit se nerozpadne 
a znehodnocuje kompost

Velká většina bioodpadu v hnědých 
kontejnerech je „čistá“, obsah tedy 
může být vyvážen k využití do kom-
postárny. „Takto dobře tříděný odpad 
tak brzy po zavedení svozu bioodpadu 
považujeme za velmi dobrý výsledek, 
obecně se česká veřejnost učila třídit 
odpad několik let. Oceňuji odpověd-
nost obyvatel,“ říká primátor města 
Rudolf Chloupek.

Plasty nebo jinými složkami zne-
čištěný obsah hnědé nádoby se musí 
vyvézt do skládky směsného komu-
nálního odpadu.  -tz-


