
Město trápí 
nepořádek 
v okolí 
kontejnerů

Město Žďár nad Sázavou se tříděním odpadů zabývá 
již přes 20 let. Za toto období jsme udělali velký kus 
práce k ochraně životního prostředí. Také jsme získa-
li různá ocenění v  krajských soutěžích, či celostátní 
Křišťálovou popelnici.

Ve městě máme 100 stání na tříděný odpad s téměř 
400 kontejnery, tudíž docházková vzdálenost je pro 
občany přijatelná. Třídění se daří, o čemž svědčí stále 
se zvyšující množství vytříděných odpadů.
To jsou věci, které se povedly, ale na druhou stranu 
nás v posledních letech trápí nepořádek kolem kon-
tejnerových stání. 
Jsou místa v našem městě, kde je to v pořádku, ale 
těch je minimum.

Proč je starý koberec, gauč, umyvadlo či kočárek po-
stavený vedle kontejnerů? 
Pohodlnost některých občanů, lhostejnost k tomu, 
jak to vypadá v okolí bydliště, či jak takový nepořádek 
působí na návštěvníky našeho města – to jsou zřejmě 
důvody, proč se toto stále děje.

Město trápí 
nepořádek 
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kontejnerů

Přitom sběrný dvůr na Jihlavské ulici  
je k dispozici všem občanům města  
6 dní v týdnu s rozšířenou provozní dobou:

pondělí – pátek           6 – 18 hodin
sobota         7 – 13 hodin
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Chceme tímto apelovat na všechny občany, kterým záleží na vzhledu 
našeho města, aby odpady ukládali  pouze do nádob k tomu určených  
a nebo na již zmiňovaný sběrný dvůr. 
Plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout a větší krabice 
roztrhnout na menší části.

Probíhá i pravidelný mobilní svoz odpadů v rámci jarních a podzimních úklidů, kde 
se dají odložit téměř všechny druhy odpadů (nebezpečné, objemné i ze zeleně).

Ukládat odpady mimo sběrné nádoby je přestupkem 
proti obecně závazné vyhlášce města.
To znamená, že odkládáním odpadů ke kontejnerům 
se občan dopouští přestupku dle § 47 odst.1 písm. i) 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
Sankcí za uvedený přestupek může být pokuta až do 
výše 50 000,- Kč.

Úklid těchto černých skládek může mít vliv na poplatek 
za odpad, protože zvyšuje náklady našeho města 
v oblasti odpadů. V praxi to znamená, že jsme za rok 
2014 za úklidy kolem kontejnerů a odstranění černých 
skládek zaplatili 204 900,- Kč t. j. 9 ,- Kč na občana.

   Chceme, aby naše město bylo čisté a občanům 
             se zde dobře žilo a stále platilo, 
                  že Vysočina je čistý kraj.
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