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V Hradci Králové vyhlásili 13. 
ročník soutěže „O křišťálovou po-
pelnici“. Putovní cenu si tentokrát 
převzali zástupci Jihlavy. 

Kromě křišťálové popelnice město 
získalo i šek na 150 tisíc korun. Od-
měna je určena na další zkvalitnění 
nakládání s odpady. 

„Systematické aktivity jihlavské radni-
ce v oblasti nakládání s odpady se pro-
jevují především v praxi, kdy se zřetel-
ně daří zvyšovat množství vytříděného 
odpadu, a naopak snižovat množství 
odpadu uloženého bez užitku na sklád-
ku. Cena je poděkováním všem, kdo se 
na dobrých výsledcích podílí, ať už na 
radnici, nebo ve svozové společnosti, ale 
především jihlavské veřejnosti, která se 
zodpovědně staví k otázkám životní-
ho prostředí,“ uvedl primátor města 
Jihlavy Rudolf Chloupek, který cenu 
za město přebíral.

V celostátní soutěži jsou obce hod-
noceny podle dosažených výsledků a 
míry aktivity v oblasti nakládání s ko-
munálním odpadem. Klíčovým krité-

Nejlépe třídí odpady obyvatelé Jihlavy
riem je pak tříděný sběr využitelných 
odpadů. Vyhlašování ceny probíhá 
v rámci konference Odpady a obce, 
která se letos konala už poosmnácté.

Třídění bioodpadu a upravený 
svoz překreslily grafy

Zásadním krokem Jihlavy bylo 
upravení intervalů svozu odpadu a 
zavedení celoplošného svozu bio-
odpadu, který obyvatelé rychle při-
jali - patřičný odpad začali ukládat 
do hnědých nádob. V roce 2016, do 
černých popelnic na směsný odpad, 
pak uložil každý obyvatel Jihlavy 
průměrně 143 kilogramů směsného 
odpadu, což je o 21 kilogramů méně, 
než v předchozím roce. 

To se projevilo i ve snížení množ-
ství směsného odpadu vyvezené-
ho do skládky - ve srovnání s rokem 
2015 bylo na skládku v Henčově 
uloženo o 1.100 tun odpadu méně. 
Opačná byla samozřejmě čísla 
z kompostárny - zatímco v roce 2015 

se  do kompostárny navezlo 590 tun, 
loni to bylo více než dva tisíce tun 
bioodpadu. Dalším zajímavým efek-

KŘIŠŤÁLOVOU popelnici za nejlepší třídění odpadu měst za Jihlavu převzal 
primátor Rudolf Chloupek (vpravo). Foto: archiv MMJ

Magistrát města Jihlavy, odbor ži-
votního prostředí, oznamuje, že v 
rámci posuzování koncepce „Plánu 
odpadového hospodářství města 
Jihlavy na období 2017 – 2021“ pro-
běhne veřejné projednání této kon-
cepce a posouzení jejího vlivu na ži-
votní prostředí.

Veřejné projednání se uskuteční ve 
středu 12. července od 17 hodin 
v prostorách zasedací místnosti za-
stupitelstva města Jihlavy  v budově 
radnice na Masarykově náměstí.

Bude představen návrh koncepce a 
vyhodnocení jejích vlivů na životní 
prostředí. Připomínky vzešlé z veřej-

ného projednání budou využity při 
zpracování závěrečného stanoviska.

Veřejné projednání je určeno zá-
stupcům státní správy a veřejné 
správy, akademické sféry, podni-
katelských subjektů, nevládních 
organizací a další zainteresované 
veřejnosti. -tz-

Odkládání pneumatik u kontejne-
rů, do příkopů nebo do lesa vyjde 
občany dráž, než jejich odvoz k pro-
dejcům, do autoservisů a pneuservi-
sů, kam sjeté gumy patří. 

A když už je má majitel naložené k 
odvozu, většinou bývají tyto cíle na 
dojezd blíže, než nejbližší les… 

Zato likvidace černých skládek, 
tedy i úklid a odvoz nesprávně zlikvi-
dovaných pneumatik, platí radnice z 
veřejných peněz, tedy z peněz každé-
ho z nás. 

Levnější pro všechny je tedy pneu-
matiky odvézt tam, kam patří. -tz-

Opotřebované 
pneumatiky patří 

prodejcům 

Od 1. července bude spuštěn pilotní projekt 
svozu olejů a tuků v lokalitě Na Slunci

– použité oleje a tuky z domácností, 
 např. fritovací olej, olej po smažení
– ztužené jedlé tuky

– technické oleje (převodové, 
 tlumičové, motorové)
– maziva a kapaliny

JEDLÉ OLeJE
A TUKY

Použité tuky a oleje
vhazujte do nádoby pouze 
v uzavřených plastových 
obalech (např. PET lahve).

www.odpadyjihlavy.cz

JEDLÉ OLeJE
A TUKY Služby města Jihlavy i letos v Jihlavě 

provedly dezinfekci sběrných nádob na 
komunální odpady a kontejnerů.  Spo-
lupracovaly s odbornou fi rmou, která 
zajistila dezinfekci nádob, které užívají 
obyvatelé Jihlavy na odpad z domácnos-
tí.  Dezinfekce byla provedena zhruba u 
6.000 popelových nádob. 

Speciální vůz na dezinfekci nádob jel 
po trase svozu komunálního odpadu a 
provedl pod tlakem dezinfekci nádo-
by. Uvedená technologie přesto není 
schopna z popelnic zcela odstranit ztuh-
lé tuky a jiné pevné složky odpadů, kte-
ré se během používání usadí na stěnách 
a dně popelových nádob. Vydezinfi ko-
vané nádoby byly opatřeny nálepkou s 
označením roku 2017.  -lm-

Dezinfekce nádob 
na komunální odpad

Pozvání na besedu Jak dál s odpady

Víte že…
…do zeleného kontejneru určené-

ho na barevné sklo můžete vhazovat 
i čiré sklo? Ano, ale pokud možno 
pouze v situaci, kdy není k dispozici 
bílý kontejner. 

Víte že…
…tabulové sklo je nutné odkládat 

nikoliv do bílého, ale do zeleného 
kontejneru na barevné sklo? Patří 
do něj například sklo z oken a dveří. 
Do kontejnerů na sklo ale rozhodně 
nepatří třeba autoskla, zrcadla, dráto-
vané sklo, nebo zlacená a pokovená 

skla! Tyto materiály je nejvhodnější 
ukládat ve sběrných dvorech.

Víte, že…
…do kontejnerů na barevné i čiré 

sklo v žádném případě nepatří kera-
mika, porcelán, silně znečištěné sklo, 
sklenice se zavařeninami apod.? Před 
odložením do kontejneru je třeba 
sklenice a skleněné láhve vyprázdnit.

Víte, že…
...sklo je jednou z mála komodit, 

kterou můžeme recyklovat v podsta-
tě donekonečna?

tem zavedených novinek bylo i zvý-
šení množství vytříděného plastu, 
papíru a skla. V přepočtu na obyva-
tele narostlo množství vytříděných 
odpadů o 31 kg - na 112 kg za rok.

Jihlavská radnice má od poloviny 
roku 2014 pro občany úspěšný mo-
tivační program, ve kterém je zapo-
jeno přes 20 tisíc obyvatel. Členové 
domácnosti, které si buď sníží frek-
venci svozu popelnice, nebo pravi-
delně přinášejí na sběrný dvůr pat-
řičné odpady, mají slevu 75 korun 
na poplatku za svoz odpadu, který je 
aktuálně 680 korun. 

Potřebné informace o odpadech na-
jdou nejen obyvatelé města na měst-
ském webu www.odpadyjihlavy.cz. -tz-


