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V roce 2015 byly v ulici Palackého 
v centru města uvedeny do provozu 
podzemní kontejnery na tříděný od-
pad. „Komíny“ v rozměru běžného 
odpadkového koše se lépe hodí do 
center měst, zejména těch historic-
kých. K podobnému postupu při-
stupuje řada měst v České republice 
i zahraničí, Jihlavští se však nenaučili 
ani po čtyřech letech kontejnery po-
užívat a pohazují odpad všude okolo.

„Ačkoliv jsme mnohokrát informo-
vali, že odkládaní odpadu mimo kon-
tejnery je nejen estetickým problémem, 
ale také porušením zákona pod sankcí, 
nedošlo přes veškerou snahu k zásadní-
mu zlepšení. Nezbylo tedy, než v úzké 

spolupráci s Městskou policií Jihlava 
přistoupit k ukládání pokut,“ uvedl 
Jan Machančík z odboru životního 
prostředí.

Strážníci městské policie stačili v le-
tošním roce uložit 12 pokut v celkové 
výši 5000 Kč a dalších 24 přestupků 
řešili domluvou. Odbor životního pro-
středí identifikoval tři podnikatelské 
subjekty, které se dopustily porušení 
zákona o odpadech, a prozatím uložil 
pokuty v celkové výši 18.000 Kč.

„I když nás tato represivní činnost ni-
jak netěší, v zájmu všech slušných Jihla-
vanů v ní bude odbor životního prostře-
dí i městská policie nadále pokračovat,“ 
doplnil Jan Machančík. -tz-

Pracovníci odboru správy realit 
magistrátu města Jihlavy zjistili v 
polovině září při pravidelné kont-
role toku Koželužského potoka, že 
je betonová lávka pro pěší v havarij-
ním stavu. Přístup na lávku byl pro-
to uzavřen, po dvou týdnech je však 
lávka opět průchozí. Na Koželuž-
ském toku bylo opraveno 12 metrů 
opevnění.

„Bohužel při opravě kamenného 
opevnění pod mostkem se ukázalo, že 
pro správné a bezpečné navázání ka-
menů je třeba opravit i vypadávající 
kameny na levé straně mostku. Kame-
ny se podařilo navázat, opevnění toku 
je však stále v technicky nevyhovujícím 

stavu. Není záruka, že nám navázání 
a kameny okolo nebudou dále vypadá-
vat v neopravené části,“ uvedl náměs-
tek primátorky pro oblast správy rea-
lit Petr Laštovička.

Opevnění toku je na pokraji život-
nosti zejména kvůli mnoha insta-
lacím kabelů, které porušily břehy. 
Navíc je v rozkladu i beton, který 
opevnění drží. „Jinak řečeno, takovéto 
havárie můžeme čekat v nejbližší době 
po celé délce toku i v jiných místech,“ 
doplnil Petr Laštovička.

Přestože práce na Koželužském po-
toku nekončí, lávka je již průchozí a 
okolí pro chodce zabezpečené. -tz-

 2016 2017 2018

 (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)

papír 28,9 27,3 27,5

plast 11,6 13,3 14,5

sklo 12,0 13,6 12,5

textil 0,2 2,4 2,4

kovy 16,2 15,6 19,9

dřevo 6,1 7,1 6,0

bioodpady 39,7 44,1 42,6

směsný odpad 141,4 140,3 144,3

objemný odpad 20,8 21,9 21,3

    

Recyklace 41,4 % 43,2 % 43,1 %

Komu není rady, tomu… pokuta Lávka pro pěší přes Koželužský 
potok je již průchodná

HAVARIJNÍ stav lávky zjistili pracovníci magistrátu v polovině září.
 Foto: archiv MMJ

JIHlAVštÍ se nenaučili ani po čtyřech letech kontejnery používat a pohazují od-
pad všude okolo. Foto: archiv MMJ

Město Jihlava má druhého  
Odpadového Oskara od Arniky!

A to i přesto, že se meziročně zvýšila produkce komunálního odpadu
Jihlava letos získala od nezisko-

vé organizace Arnika Odpadového 
Oskara v krajské kategorii měst nad 
50 tisíc obyvatel. Letošní ocenění je 
již druhým v řadě. Minulý rok se sta-
lo jihlavské odpadové hospodářství i 
příkladem dobré praxe.

„Mám velkou radost, že jsme cenu 
obhájili i přes to, že se oproti minulému 
roku zvýšila produkce směsného komu-
nálního odpadu. Podle mě jsou za tím 
cizinci, kteří nejsou při přechodném 
pobytu seznámeni s možnostmi třídě-
ní. tato produkce se pak rozpočítává 
na každého z obyvatel Jihlavy, kteří ve 
většině třídí poctivě,“ uvedl náměstek 

primátorky pro oblast životního pro-
středí Vít Zeman.

Ke snížení produkce směsného od-
padu v Jihlavě došlo po zavedení mo-
tivačních slev ke třídění, rozšířením 
sběru biologicky rozložitelných odpa-
dů, plošným snížením frekvence svo-
zu popelnic od rodinných domů jed-
nou za 14 dní. Na skvělé výsledky má 
vliv i podpora malých živnostníků ke 
třídění. Město o odpadovém hospo-
dářství velmi pečlivě informuje oby-
vatele na svém webu www.odpadyjih-
lavy.cz, kde nejen radí, co a jak třídit, 
informuje také o nákladech systému a 
plánech na další rozvoj. -tz-

Produkce vybraných komunálních odpadů v Jihlavě v letech 2016 až 2018:


