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Nová závazná vyhláška o odpadech

Zastupitelstvo města schválilo novou vyhlášku (č. 1/2018), která stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města a systém
nakládání se stavebním odpadem.
Účinnosti tato vyhláška nabyla 1.
března 2018.
A k jakým úpravám ve vyhlášce
došlo?
1) Byla stanovena kratší docházková vzdálenost v městské památkové rezervaci ze 150 m na 110 m,
pro kterou vzniká nárok na přidělení
vlastních nádob na tříděný odpad.
2) U nádob na biologicky rozložitelný odpad platí zákaz jejich trvalého umisťování na veřejná prostranství, v případě vývozu je možné
použít pouze dočasných stanovišť.
Důvodem je mimo jiné to, aby nedocházelo k „znečištění“ bioodpadu

NOVÁ vyhláška zakazuje vhazovat do
košů na plast jiné druhy odpadu.
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nepatřičnými složkami, např. plasty.
3) Nádoby na směsný komunální
a biologicky rozložitelný odpad, určené k vývozu, by se podle vyhlášky
měly na dočasná stanoviště přistavovat den před vývozem nejdříve
od 18 hod. Důvodem je opět snaha
omezit vkládání nepatřičných druhů
odpadu.
Ve svozový den pak musí být nádoby přistaveny nejpozději do 6.
hodiny. Pro nádoby na papír, plast a
nápojové kartony, jsou-li k domu přiděleny, platí výše uvedené obdobně.
4) Ve vyhlášce byla rozšířena sekce využitelných složek komunálního odpadu o jedlé oleje a tuky, které
se v uzavřených lahvích umisťují do
šedivých nádob. Tyto 120 l nádoby
(25 ks) byly v rámci pilotního projektu v roce 2017 prozatím umístěny
do oblasti města Na Slunci.
5) Do odpadkových košů, které

Jihlava bez odpadu? Beze všeho!

Třídím, třídíš, třídíme. Ale stačí to?
Nejlepší odpad je totiž ten,
který nikdy nevznikne.

Proto je důležité začít přemýšlet o bezodpadovém přístupu k životu, tedy tzv. ZERO WASTE (nulový odpad).
Níže pro vás uvádíme pár tipů, jak lze zredukovat produkci opadů:
1. Nepouštějte si domů zbytečnosti. To je základní
předpoklad. Nedostane-li se odpad do vaší domácnosti,
nebudete ho muset řešit.
Příklad – nákupy. Ze supermarketů a samoobsluh si
nosíme domů nejvíce odpadků. Jak to zarazit? Sepište si
nákupní lístek. Jakmile to neuděláte, podlehnete akcím a
slevám, a nakoupíte tak věci, které nepotřebujete, nespotřebujete, a jejichž kvalita může být pochybná. Koneckonců to bude i zbytečný výprask pro vaši peněženku.
Druhou oblastí jsou věci zdarma. Tedy reklamní před-

Radnice dostala
méně stížností
i podnětů

V minulém roce si radnice musela poradit s celkem 83 žádostmi o
podání informací.
V roce 2016 se ale občané ptali
více, celkem ve 139 případech. Snížilo se i množství petic, a to z šesti
na čtyři, a množství podaných stížností a podnětů, ze 77 na 66.
Nejvíce občany zajímaly informace ohledně nových linek a zastávek
MHD, nebo rekonstrukce Horáckého zimního stadionu.
Byla podána třeba i žádost na podání informací týkajících se Strategie pro nakládání s nemovitostmi a
budovou obchodního domu PRIOR.
Stížnosti a podněty směřovaly
spíše k čistotě a bezpečnosti města.
Občané si například stěžovali na
volné pobíhání psů v parku nad tunelem mezi ulicemi Rantířovská a
Přední, či v lokalitě Bratří Čapků.
Další stížnost byla například na
rušení nočního klidu z restaurace
v ulici Matky Boží.
Ani upravenou MHD výtky neminuly, jedna se týkala například
zrušení zastávky Fibichova. -tz-

měty, nebo letáky. Pamatujte, že přístup „to se může hodit“ je pro redukci odpadu snad ten úplně nejhorší.
2. Jděte do naha. To není výzva k návštěvě nuda pláží. Týká se to opět spotřebního zboží, a nejvíce potravin.
Nahé potraviny jsou takové, které si můžete nasypat, natočit nebo nabrat do vlastní nádoby. Takové, které nemají obal.
Pokud přemýšlíte stylem zero waste, sáhnete raději po
rajčatech z místní zeleniny, než po těch v supermarketu,
které budete muset dát do igelitového pytlíku, zvážit si je
a na sáček pak umístit samolepku s cenou.
Koupí „nahých“ produktů vítězíte hned na několika frontách. Zaprvé ušetříte, protože neplatíte za obal,
a tedy za reklamu. Zadruhé si naberete přesně takové
množství, které chcete.
A díky redukci nakupovaných obalů nebudete muset
tak často vynášet odpadky.
-tz-

Zima je období vhodné
pro kácení nemocných stromů

jsou umístěné na veřejném prostranství a slouží k odkládání tříděných
složek odpadu, je zakázáno odkládat
jiné druhy odpadů. Příkladem těchto
košů jsou koše na plast a nápojové
kartony, se kterými se lze setkat ve
skateparku v areálu Českého mlýna,
na Duhovém hřišti v ul. Benešova,
nebo na dětském hřišti vedle nákupního centra na sídlišti Březinova.
Dozor nad dodržováním jednotlivých ustanovení této vyhlášky vykonávají pověření pracovníci příslušného odboru magistrátu města Jihlavy
a strážníci Městské policie Jihlava.

-tz-

Sbírka šatstva

Lidé mohou nepotřebné věci donést na jihlavské nákladové nádraží,
za prodejnu Ferona.
V sobotu 24. března 2018, v době
od 9.00 – 17.00 hodin, bude v Jihlavě na nákladovém nádraží poblíž
prodejny Ferona přistaveno označené vozidlo Diakonie Broumov.
Do auta mohou lidé dopravit veškeré oděvy, bytový textil, ručníky,
ložní prádlo, utěrky, záclony, obuv,
pásky, kabelky, hračky - i plyšové,
knihy, drogistické zboží, hygienické potřeby, menší funkční elektrospotřebiče, látky, jakékoliv nádobí, drobné předměty z domácnosti
(vázy, květináče...). Bližší informace:
tel., fax.: 224 317 203, www.diakoniebroumov.org.
-tz-

Seifertka nejlépe
třídí baterie

Jihlavská základní škola v Seifertově ulici je regionálně nejúspěšnějším
účastníkem programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, do kterého
se na Vysočině zapojilo dvaašedesát
škol. Během tří měsíců se žákům této
školy podařilo shromáždit neuvěřitelných 1.256 kilogramů baterií, tedy
zhruba třetinu celkového množství
baterií z celé Vysočiny. Nejúspěšnější školy se dočkaly odměn, jako knih,
školních a sportovních potřeb, hraček a her. Jihlavská škola v Seifertově
ulici získala i ocenění Skokan roku,
za největší meziroční nárůst množství odevzdaných baterií na žáka.-tz-

Víte, že…

KÁCENÍ STROMŮ. Postupně mizí nemocné, poškozené nebo nevhodně

umístěné stromy. Během prvních tří měsíců roku v Jihlavě probíhají pěstební probírky. Nebezpečné kusy, tedy stromy nemocné, poškozené nebo nevhodně umístěné,
se za účelem údržby a obnovy porostu pokácejí. V březnu se bude pracovat v ulici
Telečská a Ke Skalce.
Součástí akce bude také úprava keřů, a následné zasazení nových stromů na
místech, kde pro ně bude vhodný prostor. Stromy ke kácení se vybírají na základě
vlastních šetření úřadů, výstupů z inventarizace zeleně a podnětů veřejnosti. V některých případech se také kácí stromy, které jsou v kolizi se stavbou nebo rekonstrukcí.
Foto: archiv MMJ

…ročně po sobě necháme
přes dvě miliardy tun odpadu?
Toto množství odpadu můžeme
rapidně ZREDUKOVAT tak, že
zapřemýšlíme nad několika maličkostmi, které ve výsledku dělají velkou věc. Zavedení bezodpadového přístupu je řešení, jak
žít v souladu s přírodou, chránit
životní prostředí, a navíc způsobem, jak ušetřit.
…plastové obaly pustoší životní prostředí? Podle vědeckých závěrů bude do roku 2050
v oceánech víc plastu než ryb.
Není to tak dávno, co vyšla
zpráva, že se jeho miniaturní
částečky dostaly do kohoutkové
vody napříč světem. A to je jen
ukázka toho, co jsme si během
plastové éry nadrobili. 
-tz-

