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Dodatek ke smlouvě o dílo na zajištění 
sběru, svozu, odstranění a využití velko
objemového a nebezpečného i ostatní
ho odpadu z města Žďáru n. S. uzavřela 
radnice s odpadářskou  společností AVE.
CZ, která provozuje Sběrný dvůr (SD) v 
Jihlavské ulici.

 Jak uvádí místostarostka Ludmila Řez
níčková (ANO 2011) zodpovědná za 
komunální služby města, novinka obča
nům přináší širší možnosti ukládání na 
SD. . „Navyšujeme množství a kategorii 
odpadů minimálně o polovinu,“ informu
je.

Město nemá své technické služby a fir
ma je v oblasti nakládání s odpadem pro
vádí pro Žďár dodavatelsky. Město se 
snaží občanům maximálně vyjít vstříc 
v jejich nakládání s odpady a třídění.

Sběrný dvůr na Jihlavské funguje od 
roku 2003, Žďáráci tu mohou řadu odpa
dů odkládat zdarma. Za ta léta se však 
změnila skladba odpadu oproti původní 
smlouvě, na což město reaguje zmíně
ným dodatkem. 

Odpady jsou totiž tříděny do tří kate
gorií: zpětný odběr – kdy občané mohou 
odpady ukládat zdarma;  odpady, které 
město umožňuje občanům uložit zdar
ma, ale provozovateli SD za ně samo pla
tí, a odpady mimo režim komunálního 
odpadu, např. stavební odpady a některé 
nebezpečné odpady, jejichž uložení musí 
lidé uhradit.

Součástí obnoveného materiálu je 
ceník uložení ostatního a nebezpečného 
odpadu na SD.  Jak Řezníčková uvádí, 
provozovatel nabídnul určitou cenu, ale 
město ji v porovnání s  mnoha dalšími 
městy odmítlo. „Podařilo se nám domlu
vit cenu podstatně nižší. Např. u některých 
odpadů byla nabídka 25 tis. Kč/tunu, my 
jsme usmlouvali cenu 15 tis. Kč /tunu,“ 
vítá místostarostka. 

Navýšení nákladů ovšem město nemi
ne, protože rozšířilo sortiment katalo
gových čísel (tedy druhů odpadu). Za 
odkládání tříděného odpadu na SD 
zaplatí asi o 200 tisíc Kč  navíc. Zástupci 
města to ale považují za dobrou investi
ci. Věří, že lidé budou více třídit a na SD 
vozit zvláštní odpady, které by jinak nee
kologicky končily v komunálním odpa
du.  -lko- 
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Nově na Sběrném dvoře v Jihlavské 
ulici uložíme více druhů odpadu

Dva nákladní vlaky naložené 
uranovou rudou denně by 
vyjížděly z Přibyslavi přes 
Žďár nad Sázavou do Bystřice 
nad Pernštejnem. 

To je scénář, pokud stát při-
stoupí na těžbu uranové rudy 
na Přibyslavsku.
� Lenka Kopčáková

Obce Přibyslavska a Jihlavska se 
semkly a od ledna opět brojí pro
ti těžbě. Státní podnik DIAMO se 
totiž snaží o rozšíření chráněného 
ložiskového území, zahájení průzku
mu a následnou těžbu uranu. 

V Přibyslavi se možnost průzku
mu týká místní části Česká Jablon
ná, kde by se s těžbou uranu počítalo 
přímo v katastru obce. 

Uranové ložisko u Brzkova na Jih
lavsku je dlouhodobě vedeno od 
70. let 20. stol., a ještě koncem 80. 
let v Brzkově probíhala těžba uranu 
v rámci průzkumných prací. Před 
asi třemi lety státní podnik DIAMO 
představil záměr na obnovu těžby 
uranu u Brzkova a narazil na silný 
odpor obcí a občanských sdružení. 
Nyní jsou obce znovu v nejistotě.

Na Přibyslavsku se již dříve o těžbu 
uranu zajímala kanadská společnost. 
Lidé byli zásadně proti. V lokalitě 
pramenišť se obávají ekologického 
dopadu. V případě zahájení těžby 
českým státním podnikem by probí
hala doprava uranové rudy po želez
nici. 

„samozřejmě jsme se při veřejných 
i neveřejných jednáních snažili dopá

trat k číslům. Pokud by se těžba rozje
la na úroveň, jak probíhala v Rožínce, 
tak by to znamenalo dva nákladní vla
ky s uranem za den,“ informuje na
ši redakci místostarosta Přibyslavi 
Michael Omes. Z Jablonné by ura
novou rudu přivážely do Přibyslavi 
nákladní vozy, po přeložení by vlaky 
s rudou projížděly Žďárem a mířily 
do Bystřice. Lidé pochybují o doko
nalosti hermetické izolace tohoto 
nebezpečného materiálu. Při rych
losti jízdy se zvedá prach...

„u Brzkova se do konce 80. let 
v rámci průzkumu odtěžilo několik sto
vek tun materiálu. ložiska se nachází 
100 – 200 metrů pod povrchem. Do 
této hloubky se musí odtěžit hlušina, 
pak teprve začíná využitelná uranová 
ruda,“ vysvětluje přibyslavský mí
stostarosta.

Jak dále uvádí, s. p. DIAMO potře
buje ložiskové území rozšířit, aby 
mohlo předložit záměr k zahájení 
těžby. Problematiku dlouhodobě 
sleduje Calla  Sdružení pro záchra
nu prostředí. Na svém webu reaguje 
článkem s titulkem Touha těžit uran 
na Vysočině je silnější než rozum.

Informuje o tom, že Ministerstvo 
průmyslu a obchodu dál připravuje 
obnovu neefektivní a špinavé těžby 
uranu na území ČR, a že s. p. DIA
MO požádal Ministerstvo životního 
prostředí o stanovení průzkumné
ho území pro průzkum výhradního 
ložiska radioaktivních nerostů Brz
kov, za účelem přípravy otevírky 
tohoto ložiska.

„Dle informací zpracovaných členy 
Calla lze předpokládat, že současné 

množství uranu u Brzkova by doká
zalo pokrýt provoz jaderných elektrá
ren Dukovany a temelín na sedm let,“ 
uvádí Michael Omes. 

Obce jsou opět v nejistotě. Začát
kem ledna 2020 se představitelé Při
byslavi, Brzkova, Věžnice a Polné 
sešli a znovu se utvrdili, že dohoda 
o společném postupu v jednání se 
s. p. DIAMO platí. Usnesení tam
ních zastupitelstev mají negativní 
postoj k zahájení těžby. 

Obce si dokonce k obraně svého 
životního prostředí a zájmu občanů 
proti uranu najaly právníka, na kte
rého se skládají ze svých rozpočtů.  
„Ale je to nerovný boj, protože zřizova
telem s. p. DIAMo je stát – Minister
stvo průmyslu a obchodu,“ je si vědom 
místostarosta Přibyslavi. Věc by 
mohlo zvrátit Ministerstvo ŽP, kam 
žádost s. p. DIAMO putuje k připo
mínkám.

Tento státní podnik se zabývá hlu
binným uložištěm a sanačními pra
cemi ve všech lokalitách v ČR. Jeho 
bánští inženýři a geologové, kteří 
dříve zajišťovali provoz hlubinné
ho dolu v Dolní Rožínce, jsou beze 
sporu ve svém oboru kapacity. Dle 
Omese proběhlo několik veřejných 
projednání na úrovni. Veřejnost prý 
dokázala emoce potlačit, ale s těž
bou nesouhlasí. 

Zástupci s. p. DIAMO prezento
vali, že zdejší těžba by byla hlubin
ná a díky stabilní hornině relativně 
bezpečná. Informovali také, jak by 
probíhala. Obce ale soudí, že oproti 
těžbě ze 70. let by se mnoho nezmě
nilo. „Jsou jen přísnější bezpečnostní 
opatření a systém měřidel a dozimet
rů. Hornina by se sice již nevozila na 
odkrytých sklápěčkách, ale pod ochran
nými plachtami či v kontejnerech. Pře
sto máme obavy z ekologické zátěže, 
ohrožení spodních vod i manipulace 
s materiálem,“ tlumočí mínění svaz
ku obcí zástupce Přibyslavi. Aktivní 
důl na těžbu uranu v Dolní Rožín
ce byl pravděpodobně poslední ve 
střední Evropě. V provozu byl od 
poloviny 20. století do dubna 2017. 
Za šedesát let zde bylo vytěženo na 
20,220 tun uranu. Nyní zde běží 
sanační práce.

„My, obce těžbu nechceme a jsme ve 
střehu. o obnově těžby se rozhoduje 
v době, kdy některé západní státy od 
jaderné energie ustupují,“ poukazuje 
přibyslavský místostarosta. Důvo
dem je problém s jaderným odpa
dem, ale i hrozba havárie (Černobyl, 
Fukušima).

Jak také Michael Omes připomí
ná, v ČR dnes není technologie na 
obohacování uranu. Surovinu pro
to vyvážíme do Ruska či Ameriky, 
kde ji pro nás draze zpracovávají. 
„Bohužel naše elektrárny ještě neumí 
jadernou energii zcela využít. sice je 
řeč o čtvrté generaci reaktorů, ale to je 
na úrovni výzkumů, možná ve zkušeb
ních provozech malých měřítek,“ dodá
vá místostarosta Přibyslavi.

Nedaleká Přibyslav brojí proti těžbě uranu 

Problém sousedů 
se může týkat i Žďáru

Lapkům byla 
osudná „13“

Dopadené pachatele čtyř 
krádeží ve dvou žďárských 
obchodech řešili strážníci 
městské policie v pondělí 
13. ledna. 

Jak říká vedoucí MP Mar
tin Kunc, potraviny krad
li muži i ženy z okolních 
obcí. Nejmladšímu zlodě
ji bylo 18 a nejstaršímu 60 
let. Jeden pachatel dokon
ce odcizil čtyři velká balení 
tuňáka po 160 Kč.

„Provedli jsme na místě šet
ření a pokud to šlo, bylo zboží 
vráceno. Pachatelům je v pří
kazním řízení uložena poku
ta ve výši 500 až 1000 Kč,“ 
uvádí vedoucí MP Martin 
Kunc.

Dle zákona je krádež 
přestupkem do výše ško
dy 5000 Kč, pak již trest
ným činem. Pokud však byl 
občan v posledních třech 
letech odsouzen za trest
ný čin, tak i menší škoda 
krádeže je hodnocena jako 
trestný čin.

„Paradoxem je, že v době 
vánočních svátků, kdy 
se nakupuje ve velkém a 
obchodní domy mají posíle
nou bezpečnostní agenturu 
a kamerové systémy, ke krá
dežím nedocházelo,“ dodává 
šéf MP.  -lko-


