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Použité pneumati ky na sběrný
dvůr nepatří

Víte, že ....

• pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další po-

užití? 

• z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště 

a další užitečné výrobky?

• zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci?

• sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro 

odevzdání použitých pneumatik?

Proto odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru. 

Každý prodejce pneumatiky je automaticky i zpětné odběrné místo!! 

Seznam sběrných místa najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/

odběr_pneu.

Zpětný odběr se provádí: bez vazby na nákup zboží či služeb, bez 

ohledu na značku pneumatik, a to bezplatně.

Odevzdáním pneumatiky na místo zpětného odběru se pneumatika 

dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace. 

Příklad míst zpětného odběru pneumatik v Humpolci a blízkém okolí:

– Urban Pneu s.r.o., Pelhřimovská 445

– Manatech CZ s.r.o. Jiřice 247

– Volvo Group Czech Republic, s.r.o., Truck Centrum Humpolec, 

VTP D1 1573 

– Pneuservis Neubauer Jan, Komorovice 63

Ing. Jaroslav Viktora, Technické služby Humpolec

Z našich osadních výborů

ZPRÁVY Z PETROVIC
Osadní výbor Petrovice svolal na pátek 13. ledna 2017 veřejnou chůzi. Předseda po přivítání a uctění památky zemřelých spolu-

občanů minutou ticha zhodnotil ve své zprávě, co se podařilo vykonat v roce 2016 a zároveň požadavek osadního výboru na 

rok 2017. Na schůzi, která byla včas svolána pozvánkami a ještě byla vyhlášena v obecním rozhlase, se sice sešlo něco málo přes 

dvacet spoluobčanů, což není mnoho. Schůzi byl také přítomen pan starosta Kučera, který je i zároveň patronem obce. Ve svém 

příspěvku poděkoval za práci osadního výboru a připomněl, co se podařilo realizovat v roce 2016 a co je naplánováno na rok 

2017. Přítomní měli i pár otázek na pana starostu a názory na požadavky osadního výboru. 

Za Osadní výbor Petrovice Josef Bloudek, předseda

Výsledek třídění odpadů za rok 2016
Informujeme všechny naše zodpovědné spoluobčany, že třídě-
ním odpadu přispěli k tomu, že v rámci systému separace od-
padů zajišťovaného fi rmou SOMPO, a.s., ve spolupráci s naším 
městem, se podařilo z komunálního odpadu v roce 2016 prů-
měrně na osobu vytřídit:
20,2 kg papíru, 17,3 kg plastů, 10,3 kg barevného skla, 
5,8 kg bílého skla, 36,3 kg kovů, 0,3 kg nápojových kartonů 
a k tomu některé další problémové odpady.

Společně:

SOMPO, a.s. Pelhřimov

 
Dne 26. 1. 2017 se za účasti místostarosty Ing. Namysla a před-

sedkyně Dozorčí rady TS Humpolec Ing. Ciznerové, uskuteč-

nilo v konferenčním sále hotelu fabrika pravidelné setkání TS 

Humpolec s.r.o. se svými odběrateli tepla. Zástupci jednotli-

vých domů – SVJ, SBD Pelhřimov a městských zařízení byli 

seznámeni s cenou tepla pro letošní rok. 

Ta byla pro rok 2017 vyhlášena ve výši 559 Kč vč. DPH za 1 GJ. 

Je to pokles o 8 % oproti roku 2016. 

Tepelné hospodářství v Humpolci v posledních letech dostává 

nový směr a dimenzi. Je to jednak díky ekonomickým nákupům 

plynu, modernizaci kotelen při postupném přechodu na kotle 

s účinnějším spalováním, ale rovněž díky užší spolupráci s fi r-

mou ČEZ, konkrétně její společnosti ČEZ Energo. Ta je v rámci 

koncernu ČEZ zodpovědná za hledání alternativního zdroje vý-

roby elektřiny a tepla. Právě dokončovaná výstavba kogenerační 

jednotky v řádu 25 mil. Kč na naší kotelně ve Lnářské ulici je 

toho důkazem. Už třetí taková investice v našich kotelnách nám 

dává jistotu, že poskytované služby budou našim odběratelům 

prospěšné a zajistí vždy služby na té nejvyšší úrovni za konku-

renceschopné ceny. Po uvedení do provozu kogenerační jednot-

ky ve Lnářské ulici budou mít TS zajištěnu dodávku 18 tis. GJ od 

ČEZ Energo. A to je téměř 50 % tepla, které pro své odběratele 

potřebujeme zajistit. To je teplo, které nakoupíme za menší cenu, 

než kdybychom jej sami v kotelně vyráběli. Všechna tato opatře-

ní mají za následek, že se nám daří ceny tepla postupně snižovat. 

Od roku 2013 cena tepla v Humpolci poklesla z 673 Kč za 1 GJ 

na současných 559 Kč, což je o 17 %. A díky těmto opatřením ne-

předpokládáme cenový pohyb směrem nahoru ani v roce 2018. 

V loňském roce jsme vyrobili, resp. prodali 36,5 tis. GJ tepla. 

Pro názornost, v r. 2015 to bylo 34,1 tis., v roce 2014 32,9 tis. 

a v roce 2013 to bylo 38,6 tis. GJ tepla. Vyrobíme tolik tepla, 

kolik naši odběratelé potřebují. Výše je pochopitelně závislá na 

zimě a na opatřeních, které si odběratelé provedou na svých 

objektech, např. zateplení či chování občanů. 

V rozsáhlé diskuzi vystoupil pan Foldyna, zástupce fi rmy ČEZ 

Energo a Ing. Linhart, člen Rady vlády pro energetickou a suro-

vinovou strategii a předseda Asociace dodavatelů tepla a tech-

nologií ČR. Odborně a obsáhle seznámili přítomné se součas-

nou tendencí při výrobě tepla v ČR. Varovali před neuváženými 

kroky při změně technologií. SVJ mohou podlehnout nátlaku 

fi rem prodávající nové technologie a místo osvědčené tech-

nologie si pořizují kombinaci tepelných čerpadel se solárními 

panely. Ty jsou však pro tuto oblast absolutně nevhodné a v ko-

nečném efektu je vyrobené teplo podstatně dražší. Toto však 

poznají až po roce provozu, často jsou to investice tak vysoké, 

že zpětné kroky jsou už prakticky nevratné. Ocenili koncepci 

a strategii tepelného hospodářství v Humpolci, kdy dosahu-

jeme podprůměrných cen v ČR na vytápění 1 m2 podlahové 

plochy bytu, neboť se naše cena pohybuje v průměru okolo 

150 Kč/1m2. Další úspory je však možné hledat v rozvodech 

TUV v jednotlivých domech, které jsou často nezaizolované, 

a tím dochází k nežádoucím ztrátám tepla. 

Snahou TS Humpolec je udržet tepelné hospodářství ve městě 

na vysoké úrovni. Současný systém zajišťuje minimální počet 

zdrojů znečištění ovzduší ve městě. 

Jaroslav Viktora, Technické služby města Humpolec 

Teplo v Humpolci levnější

Město Humpolec 


