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Město Jihlava se prostřednictvím 
odboru životního prostředí zapojilo 
do kampaně pod názvem NEPETUJ, 
která vznikla v reakci na letní ECO 
song „Léto bez plastů“. 

Cílem kampaně je měnit myšlení lidí 
ve vztahu k zodpovědnosti za odpad, 
který každý z nás produkuje. Ukaž-
te společně s námi, že pít z PET lahví 
není COOL, a že se vše dá dělat i jinak. 

Jestliže ani vám není lhostejné množ-
ství neustále produkovaných PET lah-
ví, přidejte se k nám, a pomozte svým 
chováním ovlivnit ostatní. 

Stačí si na odboru životního pro-
středí vyzvednout samolepku, tu na-
lepit na opakovatelně použitelnou 
láhev, a pak už jen celou kampaň 
propagovat. 

Samolepky budou dostupné od 1. 
10. 2018, v kancelářích č. 169 a 170. 
Více se dozvíte na internetových 
stránkách www.mojeodpadky.cz.  v 
sekci nepetuj. -tz-

Jihlavo, „nepetuj“

Jihlava dlouho a koncepčně pracu-
je v oblasti odpadového hospodář-
ství na zlepšování systému nakládání 
s komunálními odpady. Aby odbor 
životního prostředí jihlavského ma-
gistrátu občanům usnadnil třídění 
odpadů, udělal třídění bezpečnější a 
veřejný prostor kultivovanější, zahr-
nul do koncepce odpadového hos-
podářství budování nových a roz-
šiřování stávajících kontejnerových 
stání. 

V roce 2018 byl záměr vybudovat 
a rozšířit celkem 20 stanovišť. Výbě-
rové řízení na zhotovení kontejne-
rových stání bylo vypsáno dvakrát, 
bohužel se ani jednou nepodařilo 
vybrat zhotovitele, protože o tuto za-
kázku nikdo neprojevil zájem. Z to-
hoto důvodu se výstavba a rozšíření 
kontejnerových stání přesouvá do 
roku 2019. -tz-

Výstavba  
kontejnerových 

stání do roku 2019

Od začátku letošního roku jsme 
vám postupně v Novinách jihlavské 
radnice představili jednotlivé princi-
py bezodpadového přístupu.

Většina lidí nemá představu, jaké 
množství odpadu vyprodukuje za 
týden, za měsíc, za rok.  

Obsah koše nosí do popelnice. 
Odpad z popelnice vyvezou popelá-
ři jednou za 14 dní na skládku kam-
si k Henčovu. Odpad zmizí z domu, 
z popelnice, zmizí nám z očí.  

Už se o něj dál nemusíme starat. 
V klidu si můžeme jít koupit další 
krabici sušenek, další džus v krabici, 
nebo balenou vodu v PET láhvi.  

Odborníci uvádějí, že právě toto 
„mizení odpadu“ způsobuje, že nevi-
díme důsledky svého chování. Dříve 
člověk viděl, jak vše vzniká. Měl stále 

na očích koloběh věcí, od sedláka až 
po kompost. Takže domácnost bez 
odpadu, a bezodpadový přístup k ži-
votu vůbec, není nic nového.  

Naši předci tak žili. V dnešní době 
však přejít na bezodpadovou domác-
nost není vůbec jednoduché. 

Pokud jsme vás alespoň trochu 
nadchli pro tento přístup, vězte, že 
přechod na bezodpadovou domác-
nost nejde provést ze dne na den.  

Nechte si na přechod dostatek 
času. Netlačte na sebe, a netlačte ani 
na ostatní lidi. Uvědomte si, že pro-
cházíte obdobím, kdy své zlozvyky 
měníte na dobrozvyky. 

Nejlepší je osobní příklad. Naku-
pujte jídlo, ne obaly. Podle zaklada-
telky hnutí Zero waste Bey John-
sonové je nakupování volba, kdy 

volíme každým dnem a každou utra-
cenou korunou. 

Každým nákupem podporujeme 
nějaký přístup, a ten je buď udržitel-
ný, nebo neudržitelný. Pokaždé, když 
koupíte obal, hlasujete pro budouc-
nost plnou obalů. 

Naopak když kupujete bez obalu, 
investujete do udržitelné budouc-
nosti bez odpadu. Jaký přístup za-
čnete podporovat právě vy?

Jako inspiraci a podporu pro váš 
bezodpadový přístup k životu pro 
vás chystáme novou sekci na webo-
vých stránkách Jihlavy. 

Tam budeme postupně přidávat 
jednotlivé tipy, triky a rady, jak lze 
tento přístup uplatňovat v praxi. 
Stránky budou spuštěny již brzy. Sle-
dujte www.odpadyjihlavy.cz . -tz-

Domácnost bez odpadu?  
Jihlava bez odpadu? 
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Víte, že: 
...v Jihlavě třídíme na každém 
kontejnerovém stání papír, plast a 
nápojové kartony, sklo, bioodpad, 
a na vybraných kontejnerových 
stáních ještě navíc elektroodpad 
a použité baterie, textil a jedlé 
tuky a oleje? Ve třech sběrných 
dvorech můžete odložit i objemný 
odpad, nebezpečný odpad, kovy a 
hliník.  -tz-

Baterie - zdánlivě malé a neškodné, 
zdánlivě zbytečné řešit. Ovšem jen 
obyčejných tužkových baterií typu 
AA se v České republice denně pro-
dá přes 400 000 ks, a to hovoříme o 
nebezpečném odpadu. 

Ekologická závadnost baterií a 
akumulátorů spočívá především v 
obsahu toxických látek (rtuť, nikl, 
kadmium, olovo), které se mohou 
po odložení do směsného komu-
nálního odpadu na skládkách nebo 
ve spalovnách uvolňovat. Tyto látky 
mohou následně znečistit ovzdu-
ší, půdu, spodní a povrchové vody. 
Mají prokazatelně škodlivý vliv na 
organismy rostlin, zvířat a lidí. 

Všechny baterie jsou označeny sym-

bolem přeškrtnuté popelnice. Zave-
dení separovaného sběru baterií a 
akumulátorů významně podporuje 
omezení migrace toxických látek do 
životního prostředí i plýtvání základ-

ními surovinami (zisk kovů). Baterie 
a akumulátory odkládejte na místech 
zpětného odběru, tedy v místech po-
sledního prodeje, v servisních mís-
tech, ve sběrných dvorech a ve veřej-
ných budovách. 

Místa, kde lze baterie odevzdat, jsou 
zřetelně označena nápisem „Místo 
zpětného odběru použitých baterií 
a akumulátorů“. Baterie můžete také 
odevzdat do červených kontejnerů, 
kterých je po Jihlavě umístěno cel-
kem 26.

Při nákupu baterií zvažte možnost 
zakoupení tzv. sekundárních baterií, 
které lze opakovaně nabíjet. Budete 
tak šetřit nejen životní prostředí, ale 
i svou peněženku. -tz-

Nabíjejte – baterie a akumulátory 

Upozorňujeme občany, že 
vzhledem ke zvýšenému výskytu 
černých skládek se odbor život-
ního prostředí rozhodl pro in-
stalaci monitorovacího systému 
do daných lokalit. 

Nejčastěji se skládky objevují u 
kontejnerů na směsný komunální 
odpad, určených pro zahrádkáře 
(U Hřbitova, za Havají, za ČOV a 
za Feronou). 

V přistavených kontejnerech se 
nachází především bioodpad ze za-
hrad, jako je tlející ovoce, listí, trá-
va, nebo celé větve stromů. 

Proč si ale bioodpad nezpracovat 
na zahradě a nevytvořit si tak kom-
post, který lze využít jako kvalitní 
hnojivo? 

V horším případě jsou u kontej-
nerů odkládány i stavební, nebez-
pečné nebo objemné odpady, kovy, 
plasty a další (viz foto). 

Díky monitorovacímu systému již 
bylo dopadeno několik fyzických 
osob, které úmyslně odkládaly od-
pady mimo určená místa a zakláda-

Monitorovací systém na černé skládky 

MĚSTO přitvrzuje v boji proti černým skládkám ve městě. Monitorovací systém 
má pomoci k odhalení těch, kdo černé skládky zakládají a jejich řešení.
 Foto: archiv MMJ

ly tak černé skládky. Přitom stačí, 
aby odpad, který dotyčný má již 
naložený v autě, zavezl do sběrné-
ho dvora či na skládku. Odevzdá-
vání odpadů ve sběrných dvorech 
je pro občany Jihlavy bezplatné.

Vyhněte se proto zbytečné poku-
tě, která podle zákona o odpadech 
může dosahovat až do výše 50.000 
Kč, a odkládejte odpad tam, kam 
patří. MÁ TO SMYSL. -tz-


