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(Dokončení ze str. 1) 
„Návoz netříděného komunálního odpadu na skládku se 

ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil už o 
stovky tun. Za první pololetí kleslo množství komunálního 
odpadu v černých popelnicích z 4.009 tun v roce 2015 na 
3.616 tun v roce letošním,“ uvádí za svozovou společnost 
Služby města Jihlavy vedoucí divize odpadů Josef Eder. 

Bioodpad sváží a ukládá do kompostárny městská spo-
lečnost Služby města Jihlavy. Produkce je nyní vyšší než 
odbyt, takže kompost je skladován, nicméně jde o kva-
litní produkt, který se zaváží i do poměrně vzdálených 
míst, aktuálně třeba společnost SMJ dodá několik desí-
tek tun kompostu až do Rokytnice nad Rokytnou nebo 
do Žďáru nad Sázavou.  -tz-

Máme méně odpadu do skládky 

ZA PRVNÍ pololetí 2016 bylo sve-
zeno 633 tun bioodpadů, což je 4x 
více než za celý rok 2015. Tabulka 
porovnává svoz z hnědých popel-
nic a kontejnerů, nejsou započítány 
údaje ze sběrných dvorů a sečení trá-
vy ve městě.  Foto: archiv MMJ

Letíte zítra 
na dovolenou 
a nemáte pas? 

Neletíte…
Zkontrolujte si doklady! „Rychlopas“ 

dostanete za týden. Za 4.000,- Kč.
Ještě loni jste za patnáct stovek přímo 

na úřadě vyřídili rychlopas na počkání. 
Když na to přišlo, ochotné úřednice 
ho vydaly i mimo úřední hodiny, aby 
vytoužená dovolená dobře dopadla. 
Rychlopas platil jen půl roku, ne do 
všech zemí světa na něj pouštěli, ale 
většině zapomnětlivců a nepořádníků 
vytrhl trn z paty.

Letos na poslední chvíli nic nevyřídí-
te, ministerstvo vnitra rychlopasy zru-
šilo. Nahradily je cestovní pasy se stro-
jově čitelnými údaji a s nosičem dat s 
biometrickými údaji s dobou vydání 
do 6 pracovních dnů. Tyto pasy mají 
dobu platnosti 10 let, správní popla-
tek činí 4.000,- Kč, u dětí do 15 let je 
doba platnosti 5 let, správní poplatek 
je 2.000,- Kč.

„Pokud tedy zjistíte těsně před odjez-
dem do zahraničí, že nemáte platný ces-
tovní pas, pořádně si za nový  připlatíte. 
Co je horší, že se nový pas do odjezdu 
nemusí stihnout vyrobit. Pasy se odesílají 
do centrální výrobny cenin,“ upozorňuje 
vedoucí správního oddělení magistrá-
tu města Jihlavy Kateřina Škarková.

Co je příjemnou novinkou, že o ces-
tovní pas můžete zažádat kdekoli v ČR 
na obecních úřadech obcí s rozšířenou 
působností, podání není podmíněno 
místem trvalého pobytu.

Cestovní pas se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji se vydává s dobou platnosti 10 
let, správní poplatek činí 600,- Kč, u 
dětí do 15 let se vydává s dobou plat-
nosti 5 let a správní poplatek činí 100,- 
Kč. Výrobní doba těchto pasů je do 30 
dnů.

„Připomínáme, že i malé dítě musí mít 
platný doklad totožnosti, a to buď ces-
tovní pas nebo občanský průkaz, který 
se dá použít pro cestování po Evropské 
unii,“ dodává Kateřina Škarková.  -tz-

Místnost ztrát a nálezů prořídne
Občanský zákoník ukládá povinnost magistrátu ucho-

vávat po dobu tří let ztracené a nalezené věci. V roce 
2017 dojde proto k prvnímu úbytku věcí ve skladu.

„Budeme vyzývat nálezce, zda o nalezené věci nemají po 
třech letech skladování zájem. Pokud ne, budou jinak využi-
ty nebo zlikvidovány,“ řekl vedoucí správní oddělení ma-
gistrátu Jan Vystrčil.

Mezi nalezenými věcmi jsou lyže, dětské kolo, ale i piv-
ní sud. Lidé běžně ztrácejí peněženky, mobily a brýle. 

 -lm-
VEDOUCÍ správního odboru Jan Vystrčil ukazuje ve skla-
du nálezů a ztrát, co vše se v Jihlavě našlo. 
 Foto: Lubomír Maštera

Odbor životního prostředí jihlav-
ského magistrátu se snaží zpříjemňo-
vat a zkrášlovat veřejné prostory, ve 
městě přibývá záhonků s květinami z 
tzv. přímého výsevu. 

První záhonky byly k vidění loni, letos 
od jara jich podstatně přibylo a také v 
druhé polovině léta můžeme ve městě 
očekávat další nové barvy a vůně květin. 

V minulosti vznikaly záhony na při-
pravených plochách, kam zahradníci vy-
sázeli předpěstované sazenice letniček 
do pravidelných tvarů. Záhon vznikl ze 
dne na den. 

„Záhony toho typu jsou náročné na zalo-
žení i na údržbu, letničky z přímého výse-
vu mají náklady na údržbu mnohem nižší. 
Dávají okolojdoucím možnost pozorovat, 
jak se mění a vyvíjí v čase,“ popisuje ve-
doucí odboru životního prostředí Ka-
tarína Ruschková. 

Nyní jsou na plochu vysety předem 
připravené letničkové směsi, vyklíčily 
drobné rostlinky a dnes už se na těch-
to plochách objevují první květy. „Na 
bohatou druhovou skladbu letniček velmi 

rychle nalétnou různé druhy hmyzu. Na 
něj pak postupně začnou přilétávat drob-
né druhy ptáků…,“ upozorňuje Katarína 
Ruschková, že záhony květin se kromě 
okrasného prvku stávají přirozeně fun-
gujícím kouskem přírody plným života. 

Výsevy jsou provedeny v areálu ústřed-
ního hřbitova, v parku Legionářů, v „ho-
landském parku“  při Jiráskově ulici, na 
náměstí Svobody, zkušebně také na plo-
še zrušeného pískoviště v sídlišti Slavíč-
kova. 

„Směsi v těchto dnech začínají nakvétat. 
Předpokládáme, že na přelomu července a 
srpna budou v plném květu,“ říká vedou-
cí oddělení služeb v životním prostředí 
Martina Gregorová.   

Dále byly založeny tzv. květnaté lou-
ky v parčíku poblíž stanice pohonných 
hmot v Okružní ulici a v Českém mlý-
ně poblíž sochy Klíče. „Vývoj rostlinného 
společenstva  květnaté louky  trvá  jeden až 
dva roky,  na rozkvetlou krásu  si na těch-
to plochách ještě musíme počkat,“ dodává 
Martina Gregorová.  -tz-

Květy nejen díky ročnímu období

V JIHLAVĚ přibývá ploch s květinami. Všechny plochy slouží nejen pro 
zkrášlení města, ale zároveň poskytují hojnou pastvu pro včely a jiný hmyz.

 Foto: archiv MMJ


