
STRANA 3 Aktuality NJR – ÚNOR 2019

Pro rok 2019 došlo k něko-
lika změnám v podmínkách 
Programu zodpovědného 
nakládání s odpady. 

K nejvýraznějším změnám došlo při 
plnění Programu formou odevzdává-
ní odpadu na sběrných dvorech.

V letošním roce se počet odevzdá-
ní vybraných odpadů na sběrném 
dvoře, pro splnění podmínek Pro-
gramu, odvíjí od počtu osob, které 
jsou společně zapojeny do Programu 
(společně na kartu). 

Rozhoduje počet osob

Prakticky tak bude člověku, který 
je zapojený sám, stačit jedno ode-
vzdání odpadu na sběrném dvoře, 
zatímco pro čtyřčlennou rodinu bu-
dou podmínky splněny při čtyřech 
odevzdáních. 

V souvislosti s touto změnou je 
nově možné ovlivnit počet osob, 
které jsou společně zapojeny v rámci 
jedné skupiny. V rámci jedné skupi-
ny je také možné registrovat Jihlav-
skou kartu, nebo vystavit odpadovou 
kartu více osobám ve skupině. 

Změnu lze provést na odboru ži-
votního prostředí magistrátu města 
Jihlavy. 

Odpady, které je možné v rámci 
Programu odevzdat, zůstávají i na-
dále stejné – objemný odpad (např. 
nábytek, koberce, atd.), nebezpečný 
odpad, kovy – včetně tenkostěnného 

hliníku, biologicky rozložitelný od-
pad rostlinného původu, jedlé oleje 
a tuky, vysloužilá elektrozařízení. 

Zapojení bytových domů

Do Programu zodpovědného na-
kládání s odpady se mohou zapojit 
snížením frekvence svozu nádoby 
na směsný komunální odpad nejen 
rodinné domy, ale nově také byto-
vé domy. Žádost o změnu frekven-
ce svozu v takovém případě podá-
vá předseda společenství vlastníků, 
nebo osoba pověřená vlastníky ne-
movitosti.

Plnění podmínek Programu zodpo-
vědného nakládání s odpady můžete 
průběžně sledovat prostřednictvím 
aplikace „mám splněno“, kterou lze 
najít na webových stránkách www.
odpadyjihlavy.cz v záložce „chci pla-
tit méně za odpad“. 

Aplikace „Mám splněno“

Zde je také možné najít celé znění 
Programu zodpovědného nakládání 
s odpady. Podrobnější informace zís-
káte také na odboru životního pro-
středí magistrátu města.

Dále upozorňujeme, že v případě 
výměně Jihlavské karty za novou je 
třeba nahlásit její číslo na odboru ži-
votního prostředí (osobně, emailem 
nebo telefonicky), aby mohla být 
karta pro Program zodpovědného 
nakládání s odpady aktivována. -tz-

Program nakládání s odpady 
se dočkal změny

Čím mrazivější zima, tím větší vý-
tluky na silnici. Poruchy ve vozovce 
se vytvářejí kvůli takzvanému cyk-
lování, kdy dojde k zatečení vody do 
trhlin v asfaltu, která zmrzne, a poté 
rozmrzá, což trhá vozovku. Dílo zká-
zy poté dokončí projíždějící vozidla. 
Stejně, jako loni, se i letošní jaro za-
měří údržba silnic na opravy výtlu-
ků.

„Odbor dopravy má v rozpočtu na le-
tošní rok přidělenou částku na údržbu 
a opravy silnic ve výši 25 milionů ko-
run. V částce jsou ale zahrnuty i nákla-
dy na zimní údržbu silnic, která spolk-
ne podstatnou část z této sumy, a jedna 
až dvě velkoplošné rekonstrukce vozo-
vek,“ upřesnil Karel Trojan z měst-
ského odboru dopravy.

Opravy vozovek pro město zajiš-
ťují pracovníci Služeb města Jihlavy. 
Loni se osvědčila nová technologie 
pomocí infračervených nahřívačů, 
s následným doplněním asfaltu, kte-
rá se použila například v ulicích Kai-
narova nebo Resslova. „Výhodou je 
hlavně vyšší životnost vysprávky, proto 
hodláme tuto metodu letos znovu vyu-
žít,“ doplnil Karel Trojan.

Mimořádně velké výtluky se ale 
musí opravit ihned, nehledě na 
zimu. „K těmto úpravám se používá 
takzvaná studená asfaltová směs, ta 
má ale nízkou životnost. Nyní pro-
věřujeme možnost, zda by bylo i teď, 
v zimě, možné využít zmíněné techno-
logie infračerveného zahřívání,“ dopl-
nil Trojan. -tz-

Město vyčlenilo na údržbu 
a opravy silnic přes 25 milionů

Jihlava od konce roku 2016 vlastní 
areál společnosti Modeta Style. Do 
roku 2022 však bude v továrně po-
kračovat textilní výroba. Společnost 
ale již nyní některé prostory nevyu-
žívá, a město se rozhodlo je zapůjčit 
ZOO Jihlava.

„Chceme ta volná místa zprovoznit 
co nejdříve a v maximálním možném 
měřítku, abychom zjistili potenciál 
prostoru a osahali, co tam lze a nelze 
dělat. Zkušenosti z tohoto zkušebního 
provozu potom promítneme do samot-
né rekonstrukce,“ uvedla primátorka 
Jihlavy Karolína Koubová.

Zoologické zahradě byla plocha 
přibližně 460 metrů čtverečních 
poskytnuta bezplatně, na základě 
smlouvy o výpůjčce. „ZOO se potý-
ká s nedostatkem zelených ploch, které 
mohou sloužit jako zdroj krmiva pro 

zvířata, a samozřejmě i s nedostatkem 
skladovacích prostor. Z vypůjčené plo-
chy proto vytvoříme pastvinu a sklad,“ 
uvedl ředitel jihlavské zoologické za-
hrady Jan Vašák.

Jak město využije zbytek pozem-
ků v areálu, to bude jedním z bodů 
Programového prohlášení Rady 
města Jihlavy, které bude hotovo na 
konci ledna. „Intenzivně se pracuje 
na čtyřech směrech využití areálu, a to 
i v souvislosti se Stříbrným údolím. Je-
den ze směrů počítá i s dalším využitím 
pro zoologickou zahradu. V tuto chvíli 
se zpracovávají ekonomická data,“ do-
plnil Jaromír Kalina.

Podle primátorky města by mohl 
být prostor otevřen veřejnosti dříve, 
než se Jihlavě podaří celý areál pře-
vzít a zrekonstruovat, tedy přibližně 
za jeden až dva roky. -tz-

Jihlava využije první pozemek 
v areálu bývalé Modety

VOLNOU plochu, kterou společnost Modeta Style nevyužívá, město propůjčí jih-
lavské zoologické zahradě. Foto: archiv MMJ

REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ. Zdi obřadní síně na jihlavské radnici do-
stanou vlhký zábal. Od loňského podzimu se v malé obřadní síni jihlavské radnice 
neoddává. Místnost, jejíž stěny jsou pokryty malbami ze 17. století, totiž prochází 
rekonstrukcí. Ta se však musí provádět speciálními zábaly, které ze zdí odstraní 
sůl z potu policejních koní, kteří zde byli ustájeni za první republiky. Síň by se 
měla znovu otevřít během března. Foto: archiv MMJ

Ve zdech obřadní síně je sůl 
z prvorepublikových koní

Zástupci společnosti MEDIAN, 
která provádí výzkum trhu, médií a 
veřejného mínění, navštíví během 
ledna a února některé jihlavské do-
mácnosti. 

Nezávislá výzkumná společnost 
MEDIAN bude v Jihlavě provádět 
prestižní mezinárodní šetření Poli-
tické postoje - zástupci kontaktují 
několik zcela náhodně vybraných 
domácností a dotazování by nemělo 
zabrat více než 25 minut.

„Dotazování probíhá osobním rozho-
vorem. Otázky se týkají každodenního 

života, hodnot a názorů českých občanů 
– nevztahují se konkrétně k vaší obci,“ 
přiblížil v dopise primátorce města 
Luděk Rambousek, jeden z vedoucích 
výzkumu ve společnosti MEDIAN.

Cílem výzkumu je získat informa-
ce o představách obyvatel České re-
publiky, týkajících se domácí i me-
zinárodní politické situace. „Data ze 
všech zemí účastnících se šetření umož-
ní lépe srovnávat společenské postoje v 
naší zemi se situací v dalších zemích ve 
světě,“ doplnil Luděk Rambousek.

 -tz-

Některé domácnosti navštíví 
zástupci společnosti MEDIAN

Jihlava bude v rámci Zdra-
vého města a místní Agendy 
21 rozdělovat 400 tisíc ko-
run. 

Dotace je určena projek-
tům, které podporují zdra-
vý životní styl a přispívají k 
udržitelnému rozvoji města. 
Žádosti mohou pořadatelé posílat na 
magistrát od 15. do 28. února. Pře-
depsaný formulář a další informace 
naleznete již nyní na webové stránce 
www.jihlava.cz/zdravemesto.

„Dotací lze hradit náklady na-
příklad na propagaci projektu, 
nájemné, ozvučení nebo osob-
ní náklady, jako jsou dohody o 
pracovní činnosti. Dále je dota-
ci možné použít na odměny do 
soutěží či akcí, nebo na jízdné 
pro účinkující,“ doplnila Gab-

riela Součková, vedoucí kanceláře pri-
mátorky.

Pro bližší informace a průběžné 
konzultace napište na koordinator-
ma21@jihlava-city.cz. -tz-

400 tisíc na životní styl


