STRANA 3

NJR – LEDEN 2017

Aktuality

Starostové varují před selháním státu
v nakládání s odpady měst a obcí
Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi
otevřený dopis, v němž apeluje na to, aby byl
konečně předložen do poslanecké sněmovny
dlouho odkládaný zákon o odpadech.
Od roku 2024 bude totiž platit zákaz ukládání
neupraveného komunálního odpadu do skládek,
což se dotkne každé obce v ČR. Jasná pravidla
pro nastavení stabilního odpadového hospodářství však radnice potřebují mít již nyní, aby mohly
řádně připravit nákladné a dlouhodobé investice.
Další přehlížení problému může v konečném důsledku dopadnout především na občany, kterým
mohou po roce 2024 radikálně vzrůst poplatky za
svoz odpadu. Obdobné obavy mají i další představitelé samospráv, které nejsou součástí SOV.
„Selhání státu jako v případě podpory a regulace obnovitelných zdrojů před více než deseti lety, se
nesmí opakovat. Obáváme se, že současný stav, kdy
nejsou stanovena jasná pravidla pro budoucí nakládání s odpady, nahrává lobbistickým zájmům některých podnikatelských subjektů,“ varuje v dopise ministrovi předseda SOV a primátor Jihlavy Rudolf
Chloupek.
Stát chce zvyšovat poplatky za skládkování, dosud ale nevytvořil pravidla a podmínky pro environmentálně a ekonomicky smysluplné využití
odpadů. Obce trápí např. i omezené pravomoci
pro likvidaci černých skládek, kdy nemají jak přimět majitele pozemků, aby skládky odstraňovali.
Současná legislativní nejistota tedy obcím komplikuje tvorbu vlastních plánů odpadového hospodářství.

ODPADY - nepříliš atraktivní téma, hlavně že jsou vyvezené popelnice. Radnice ale od státu potřebují „noty“,
aby v oblasti nakládání s odpady mohly připravovat dlouhodobé investice a hospodárné a k životnímu prostředí ohleduplné systémy.
Foto: archiv MMJ
SOV přišlo v září s vlastním návrhem, jak by se
mohlo na Vysočině v budoucnu nakládat s nevytříděným komunálním odpadem. Ten by se odvážel mimo kraj k výrobě energie. Zároveň ale

Vyhodnocení podzimního
mobilního svozu odpadů
V Jihlavě proběhl podzimní mobilní sběr vysloužilých elektrospotřebičů, objemného a nebezpečného odpadu a odpadu ze zeleně.
O víkendech v měsících září, říjnu
a listopadu proběhl na území Jihlavy
pravidelný svoz velkoobjemových a
nebezpečných odpadů. Probíhal o
10 sobotách a kontejnery byly umístěny na 62 stanovištích v ulicích
města Jihlavy.
Dále SMJ provedly rozvoz k chatovým a zahrádkářským koloniím. „Soboty byly zvoleny záměrně, neboť většina občanů má volno a tím i více času
pro odevzdání odpadu. Obyvatelé Jihlavy měli možnost zdarma odložit odpady, které již doma nepotřebovali, do
kontejnerů na objemný odpad a kovy,“
řekl mluvčí SMJ Martin Málek.
Na vybraných stanovištích byly přistaveny také zvláštní kontejnery na
odpad ze zeleně. U všech kontejnerů
byl odborný dohled, který zajišťovali pracovníci SMJ. Na stanoviště v
předem stanovený čas přijela vozidla
s kontejnery na přepravu nebezpečných odpadů a zpětně odebíraných
elektrozařízení.
Celkové množství vysbíraných odpadů od občanů dosáhlo skoro 110
tun. „Největší pokles proti minulým
letům byl zaznamenaný u bioodpadů. Důvodem je zavedení celoročního
plošného svozu biologicky rozložitelného odpadu z města Jihlavy,“ vysvětlil
Málek.
Také u ostatních komodit došlo

k poklesu proti poslednímu svozu.
Ten je způsoben prudkým růstem
návštěvnosti sběrných dvorů a to
zejména v souvislosti s motivačním
programem města Jihlavy.
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Vysbíraný odpad při
podzimním svozu:
objemné odpady – 94 t.
nebezpečné odpady – 2,9 t.
elektrozařízení – 4,6 t.
bioodpady – 6,41 t.

Vývoz bioodpadu
závisí na teplotách
V době zimního režimu svozu
může dojít ke komplikacím vlivem
mrazu. Odbor životního prostředí
magistrátu upozorňuje, že v případě teplot pod bodem mrazu může
docházet ke zmrznutí bioodpadu a
jeho přimrznutí ke stěnám nádoby.
Za takových podmínek není možné
obsah nádob vyvést.
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Zimní termíny
svozu bioodpadu
2. 1. - 6. 1. 2017
30. 1. - 3. 2. 2017
27. 2. - 3. 3. 2017

sdružení upozornilo na riziko, že bez patřičné legislativy tato cesta může v konečném důsledku
pro občany mít negativní dopad na výši poplatků.
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Porovnání cen vodného
a stočného od dodavatelů
V Jihlavě působí dva dodavatelé vody: JVAK a SVAK. V přehledu níže uvádíme aktuální ceník vodného a stočného pro následující období.
JVAK
Provozované území společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace ( JVAK)
zahrnuje městskou rezidenci Kaskáda a tyto příměstské části:
- Henčov
- Heroltice
- Kosov
- Zborná
- Hruškové Dvory
- Horní Kosov – Rezidence Kaskáda
Ceník JVAKu:
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO pro rok 2017
Voda pitná (vodné)
Voda odkanalizovaná (stočné)

Cena bez DPH
(Kč/m3)
40,24
26,78

Cena s DPH
(Kč/m3)
46,28
30,80

SVAK
Provozované území společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
(SVAK) zahrnuje tyto obce:
http://www.svakjihlavsko.cz/files/Clenske%20obce%20SVaK%20-%20
2016.pdf
Ceník SVAKu:
CENA VODNÉHO A STOČNÉHO do 30. 6. 2017
Vodné
Stočné

Cena bez DPH
(Kč/m3)
47,97
32,47

Cena s DPH
(Kč/m3)
58,04
39,29
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