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Olomouc bude ve spolupráci se společností EKO-KOM realizovat pilotní projekt třídění plastů a papíru 

z rodinných domů. V České republice půjde svého druhu o novinku, která má zvýšit zájem obyvatel o 

třídění těchto komodit. Příkladem má být i dalším městům v zemi.  

"Olomouc bude vůbec prvním městem, kde bude podobný typ projektu realizován, a sloužit bude jako 

inspirace ostatním," řekl olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD). Připomněl přitom, že město 

patří ve třídění odpadů dlouhodobě mezi nejúspěšnější v Česku.  

"Pilotní projekt si klade za cíl podpořit a zvýšit zájem obyvatel o třídění plastů a papíru především v 

lokalitách s rodinnou zástavbou. Naší snahou je zajistit obyvatelům rodinných domů vyšší komfort 

třídění," konstatoval náměstek primátora Aleš Jakubec (ČSSD) s tím, že do systému se tak budou 

moci pohodlně zapojit i obyvatelé v lokalitách, kde z prostorových důvodů není možno zřídit veřejně 

přístupná stanoviště velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad.  

U rodinných domů v těchto lokalitách se ještě letos mají v Olomouci objevit žluté nádoby o objemu 240 

litrů na plast a papír. Předcházet tomu má dotazníkové šetření, které má zjistit zájem majitelů domů a 

jejich umístění.  

"Předpokládaný počet sběrných nádob je 10 tisíc kusů. Jejich pravidelný vývoz je předpokládán v 

měsíčním intervalu," uvedl ředitel Technických služeb města Olomouce (TSMO) Miroslav Petřík.  

Podobné projekty na třídění odpadů v rodinné zástavbě jsou již běžnou součástí odpadového 

hospodářství například v Rakousku, Německu či ve Švýcarsku. S testováním zájmu Olomoučanů 

začaly TSMO s úspěchem už před třemi lety v městských částech Lazce, Černovír a Svatý Kopeček.  

"Díky pozitivnímu ohlasu jsme se rozhodli využít pilotního projektu a rozšířit systém na celé území 

města," poznamenala vedoucí magistrátního oddělení odpadového hospodářství Jana 

Matzenauerová.  

Olomouc má v oblasti třídění odpadů na svém kontě již řadu prvenství. Byla mj. průkopníkem při 

zavádění třídění nápojových kartónů či sběru bioodpadu ve vybraných městských částech. Pilotně se 

v Olomouci také rozmisťovaly speciální kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie. "Velkou 

pozornost věnujeme také ekologické výchově na školách i v rámci osvěty zaměřené na všechny 

věkové skupiny obyvatel," dodal Staněk.  

Naší snahou je zajistit obyvatelům rodinných domů vyšší komfort třídění Aleš Jakubec, náměstek 

primátora Olomouce  

 

http://pravo.novinky.cz/

