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Služby města Jihlavy (SMJ) provo-
zují tři sběrné dvory v Jihlavě. Největ-
ší a nejdéle sloužící je sběrný dvůr na 
ulici Havlíčkova v areálu SMJ. Sběr-
ný dvůr je určený pouze občanům 
města Jihlavy, nikoliv podnikatelům. 
Zdarma zde občané mohou odevzdá-
vat objemný odpad, biologicky roz-
ložitelný odpad, dřevo, pneumatiky, 
kovy, nebezpečný odpad, papír, plasty, 
barevné i čiré sklo, zářivky, výbojky a 
elektrozařízení. Sběrný dvůr slouží ob-
čanům každý všední den od 6 do 19 
hodin. V sobotu je zkrácená provozní 
doba od 7.30 do 12.00 hodin.

Statistické údaje z provozu sběrné-
ho dvora od 1. ledna do 31. prosince 
2017 ve srovnání se stejným obdo-
bím roku 2016 ukazují, že množství 
odkládaných odpadů mírně roste. 
Důvodem je především větší množ-
ství objemných odpadů a plastů. Vý-
razně přibylo pneumatik. Naopak 
ubylo elektrospotřebičů a nebezpeč-
ných odpadů. Mírný pokles jsme za-
znamenali u bioodpadů a papíru.

Srovnání roku 2017 a 2016  
Elektrozařízení: 9 275 kusů (11 895 

kusů) - 22 %
Pneumatiky: 4 625 kusů (3 114 

kusů ) + 49 %
Objemný odpad: 635,64 tun 

(595,12 tun) + 7 %
Bioodpady: 89,7 tun (92,87 tun) - 3 %
Kovy: 76,46 tun (74,13 tun) + 3 %
Papír: 51,51 tun (54,57 tun) - 3 %
Plasty: 20,26 tun (11,84 tun) + 71 %
Sklo bílé: 4,91 tun (5,04 tun) - 3 %
Sklo barevné: 5,38 tun (6,97 tun) - 23 %
Nebezpečné odpady: 18,92 tun 

(23,74 tun) - 20 %
Celkově bylo v roce 2017 na sběrný 

dvůr občany města Jihlavy odloženo 
903 tun odpadů, a to je oproti loňské-
mu roku nárůst o 4 %. V roce 2016 to 
bylo celkem 864 tun odpadů. Uvede-
né údaje jsou bez pneumatik a elek-
trozařízení.

Sběrný dvůr na Brtnické ulici 
SMJ provozují sběrný dvůr na roz-

loze 950 m  a je určený pouze obča-
nům města Jihlavy, nikoliv podnika-

telům. Zdarma zde občané mohou 
odevzdávat objemný odpad, biologic-
ky rozložitelný odpad, dřevo, pneu-
matiky, kovy, nebezpečný odpad, pa-
pír, plasty, barevné i čiré sklo, zářivky, 
výbojky a elektrozařízení. 

Sběrný dvůr slouží občanům každý 
všední den od 9 do 17 hodin a v so-
botu od 9 do 13.30 hodin. V této lo-
kalitě byl zřízen proto, aby občané 
sídliště Na Slunci měli sběrný dvůr ve 
své oblasti. Výstavba sběrného dvora 
byla zahájena v létě roku 2013, a celá 
stavba stála 3 miliony korun. Veškeré 
náklady na výstavbu vynaložily SMJ z 
vlastních fi nančních zdrojů.

Srovnání roku 2017 a 2016 
Elektrozařízení: 3 072 kusů (3893 

kusů) - 21 %
Pneumatiky: 2 240 kusů (1 584 

kusů ) + 41 %
Objemný odpad: 175,04 tun 

(172,37 tun) + 2 %
Bioodpady: 89,43 tun (93,02 tun) - 4 %
Kovy: 20,77 tun (16,96 tun) + 22 %
Papír: 16,175 tun (16,169 tun) 0 %
Plasty: 5,587 tun (4,522 tun) + 24 %
Sklo bílé: 3,106 tun (1,929 tun) + 61 %
Sklo barevné: 3,77 tun (3,124 tun) 

+ 21 %
Nebezpečné odpady: 3,197 tun. 

(3,456 tun) - 8 %
Celkově bylo v roce 2017 na sběrný 

dvůr občany města Jihlavy odloženo 
317 tun odpadů. To je narůst o 2 % 
oproti loňskému roku. V roce 2016 
bylo odevzdáno na sběrný dvůr 312 
tun odpadů. Uvedené údaje jsou bez 
pneumatik a elektrozařízení.

Sběrný dvůr 
na Rantířovské ulici 

SMJ zprovoznily v průběhu září 
2010 pro občany města Jihlavy nový 
sběrný dvůr na ulici Rantířovská. Na 
sběrném dvoře o rozloze 450 m  je 
možné odkládat nepotřebný objemný 
odpad, kovové odpady, hliník, pneu-
matiky, papír, plasty, sklo, televize, led-
nice a další elektrozařízení. Dále také 
biologické odpady ze zahrad. 

Sběrný dvůr slouží občanům každý 

Vyhodnocení provozu sběrných dvorů

Služby města Jihlavy svezly v roce 
2017 rekordní množství tříděného 
odpadu, a to 6.982 tun.

Proti roku 2016 vzrostlo celkové 
množství svezeného vytříděného 
odpadu o 508 tun, což reprezentuje 
růst o 8 %. Výrazně vzrostlo množ-
ství svezeného papíru na hodnotu 
1.758 tun, proti roku 2016 se jedná 
o růst 7 % a 112 tun.

„Plastů nám meziročně přibylo 115 
tun, což je narůst o 10 % a opět jsme 
dosáhli historicky nejvyšší hodnoty sve-
zených plastových obalů, celkově jich 
bylo 1.220 tun. Nepochybně se v tom 
odráží větší ochota občanů a podnika-
telských subjektů třídit,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek.

Dalším důvodem je také získávání 
nových zákazníků z řad obcí i pod-
nikatelů a především snížení četnos-

ti vývozu komunálního odpadu od 
rodinných domků na 1x za 14 dnů. 
Těchto 115 tun odpovídá zhruba 
40 plným svozovým vozidlům nebo 
5.000 kusů kontejnerů o obsahu 
1100 litrů, plných plastů.

„V celkovém součtu jsme svezli 1.108 
tun skla barevného a bílého, což je o 81 
tun více (8 %) než v roce 2016. Bio-
odpadů meziročně přibylo 200 tun na 
celkových 2.896 tun vytříděných do 
popelnic a kontejnerů 1100 l,“ doplnil 
Málek.

SMJ v roce 2018 očekávají dal-
ší růst množství vytříděných bio-
odpadů, papíru a také plastů. „Ještě 
upozorňuji, že tyto statistiky se týkají 
všech našich zákazníků, nejen města 
Jihlavy,“ upřesnil Málek. 

Vývoj separovaného odpadu od 
roku 1999 až do současnosti -lm- 

SMJ svezly sedm tisíc tun 
separovaného odpadu

Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, zveřejňuje záměry výběrovým 

řízením formou dražby dne 14. 2. 2018 s uzávěrkou žádostí 
dne 12. 2. 2018 (v 17.00 hod.)

pronajmout nebytové prostory v domech v Jihlavě: 
• Komenského 30, 1. NP, 51 m , býv. marketingové a propagační centrum, 

minimální nájemné po slevě činí 86.700 Kč za rok
• Komenského 36, 1. NP, 19 m , býv. tabák, minimální nájemné po slevě 

činí 24.000 Kč za rok
• Komenského 39, 1. NP, 87 m , býv. prodejna s výpočetní technikou, mi-

nimální nájemné činí 164.169 Kč za rok
• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 m , býv. cestovní agentura, minimální ná-

jemné po slevě činí 92.000 Kč za rok
• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 m , býv. advokátní kancelář, minimální 

nájemné činí 84.573 Kč za rok
• Matky Boží 16, 1. NP, 51,30 m , býv. prodejna balených potravin, droge-

rie a domácích potřeb, minimální nájemné činí 105.524 Kč za rok
• Brtnická 1, 1. NP, 107,36 m , býv. lékárna, minimální nájemné činí 

36.932 Kč za rok

Dále zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby dne 14. 3. 
2018 s uzávěrkou žádostí dne 12. 3. 2018 (v 17.00 hod.)

prodat street-stylové překážky  
ze Skate parku v Jihlavě, mini-
mální kupní cena činí 50.000 Kč 
(vč. DPH)
prodat volné byty v domech v  
Jihlavě:

• č. 1342/1 v domě Křížová 9, 
1+kk, 1. NP, 30,40 m , minimální 
kupní cena činí 791.800 Kč

• č. 1879/103 v domě Seifertova 
16, 3+1, 2. NP, 75,70 m , minimální 
kupní cena činí 1.383.600 Kč

• č. 255/20 v domě Na Vyhlídce 1, 1+1, 3. NP sekce B, 39,90 m , minimál-
ní kupní cena činí 653.600 Kč

• č. 1290/4 v domě Palackého 31, 2+1, 3. NP, 90,70 m , minimální kupní 
cena činí 1.371.800 Kč

• č. 1433/5 v domě Chlumova 11, 1+1, 1. NP, 32,40 m , minimální kupní 
cena činí 623.600 Kč

prodat nemovité věci: 
pozemek p.č. 1 – zastavěná plocha 

a nádvoří v kat. území Helenín, obec 
Jihlava, jehož součástí je dům č.p. 
2937 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hál-
kova or.č. 37, energetická náročnost 
budovy dle PENB: F, 438 kWh/
(m .rok), minimální kupní cena činí 
4.157.586 Kč

Bližší informace na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 630 či 565 592 632, 
příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jih-
lava.  Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto 

záměry, příp. od nich odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. 
Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spoje-

ných s účastí ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

všední den od 9 do 17, hodin a v so-
botu od 9 do 13.30 hodin, a to kromě 
státních svátků. V této lokalitě byl zří-
zen proto, aby občané sídlišť U Hřbi-
tova, Za Prachárnou, Horní Kosov 
a Na Dolině měli sběrný dvůr ve své 
oblasti. Náklady na vybudování a vy-
bavení sběrného dvora dosáhly zhru-
ba 400 000 korun a veškeré náklady 
vynaložily SMJ.

Srovnání roku 2017 a 2016
Elektrozařízení: 10 332 kusů (7 884 

kusů) + 31  %
Pneumatiky: 1 311 kusů (1.097 

kusů) + 20 %
Objemný odpad: 125,66 tun 

(134,76 tun) - 7 %

Bioodpady: 75,17 tun (78,02 tun) - 4 %
Kovy: 28,76 tun (18,66 tun) + 54 %
Papír: 6,507 tun (7,318 tun) - 11 %
Plasty: 3,531 tun (3,322 tun) + 6 %
Sklo bílé: 1,772 tun (1,194 tun) + 48 %
Sklo barevné: 2,459 tun (2,535 tun) 

- 3 %
Nebezpečné odpady: 4,181 tun 

(4,413 tun) - 5 %

Celkově bylo v roce 2017 na sběrný 
dvůr občany města Jihlavy odloženo 
248 tun odpadů, a to je pokles oproti 
loňskému roku o 1%. V roce 2016 to 
bylo 251 tun odpadů. Pokles je zna-
telný především u objemných odpa-
dů. Prudce vzrostlo množství vytří-
děných elektrozařízení, pneumatik a 
kovů. -tz-


