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Nejlepší systém sběru a třídění odpadu v České republice má statutární město Olomouc. Včera to
bylo stvrzeno v Hradci Králové vyhlášením výsledků celostátní soutěže obcí O Křišťálovou popelnici.
Stalo se tak během slavnostního večera při příležitosti tradiční odborné konference Odpady a obce.
Primátor Martin Novotný kromě putovní Křišťálové popelnice převzal pro Olomouc z rukou zástupců
vyhlašovatele soutěže - autorizované obalové společnosti EKO-KOM - také šek na tisíc korun. Druhé
místo v soutěži patří městu Sedlčany, které obdrželo 100 tisíc korun a třetí příčku obsadilo město
Havlíčkův Brod. Šek pro ně měl hodnotu 70 tisíc korun. Obě města byla odměněna i menšími
křišťálovými popelnicemi.
Velké uznání však patří rovněž dalším sídlům, která se probojovala do finálového kola soutěže. Šlo o
města Hostivice, Vysoké Mýto, Třinec, Nové Město nad Metují, Vimperk, Kunovice, Mikulov, Nový Bor,
Jeseník, Skalná a obec Zbůch.
V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním
odpadem, míra aktivity, ale i komplexnost hospodaření včetně informování občanů o způsobech
nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Hodnocení obcí se provádí především na základě údajů
poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví a do soutěže jsou
automaticky zařazeny všechny obce, které jsou do tohoto systému zapojeny.
"Celostátní prvenství v soutěži je velmi potěšující, protože vypovídá o skutečnosti, že životní prostředí
ve městě není nikomu lhostejné. Za to patří dík nejen všem odborníkům a organizacím, kteří
dlouhodobě pracovali na tom, že systém kvalitně funguje, ale především Olomoučanům. Z pohledu
veřejnosti totiž výrazně záleží na tom, do jaké míry se lidé mohou do problematiky třídění odpadů
aktivně zapojit, ovlivnit například to, jak daleko od domu budou mít kontejnerová stání, či si ověřit, že
se s tříděným odpadem skutečně nakládá poctivě," konstatoval primátor Olomouce Martin Novotný.
K tomu, aby mohli lidé zodpovědně nakládat s komunálním odpadem se statutární město Olomouc
snaží vytvářet podmínky již dlouhodobě. "Už v roce 1996 jsme si jako prioritu vzali problematiku
třídění komunálního odpadu. Vítězství proto vnímám jako zúročení dlouholeté snahy nás všech,"
dodala vedoucí oddělení odpadového hospodářství olomouckého magistrátu Jana Matzenauerová.
Jak dále uvedla, k pozitivnímu vnímání veřejnosti a důvěře občanů k systému sběru a třídění odpadu
přispívá také velmi dobrá spolupráce s Technickými službami města Olomouce i společností EKOKOM, s nimiž se město snaží služby stále zdokonalovat.

