
Název: Znojmo se zaměří na odpady. Úřad půjde příkladem 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Autor: znojmocity.cz 

Datum: 29.08.2014 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1411&clanek=332672  

 

V rámci projektu Znojmo – město zeleně, který město zahájilo před dvěma lety a který se zaměřuje na 

životní prostředí a na zvýšení zájmu obyvatel o něj, přicházejí jeho koordinátoři s novou vizí. Poté, co 

se soustředili zejména na péči o zeleň ve městě, na výsadbu stromů nebo na aktivity typu Den bez 

aut, cílí nově na odpady.  

 

"V následujícím roce se chceme věnovat aktivitám, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím. Ať už 

jde o třídění odpadu, černé skládky nebo třeba o cirkulaci odpadu jako takového. Chtěli bychom do 

našich aktivit zapojit jak občany, tak například školy a školky. Podrobnosti připravovaného projektu 

představíme v říjnu," říká koordinátorka projektu Znojmo - město zeleně Eva Zvěřina.  

 

První vlaštovkou v rámci připravovaných aktivit je kampaň na třídění odpadu. Ačkoliv Znojmáci patří 

ve třídění mezi nejlepší v kraji, rezervy tu pořád jsou. S těmi mají pomoci tašky na separovaný odpad, 

které radnice pořídila ve spolupráci se společností EKO-KOM. "Od 1. září jsou pro občany k dispozici 

avizované tašky na separovaný odpad. V jedné sadě jsou tři tašky, omyvatelné a spojené suchých 

zipem, aby vytvořily ucelený set. Jsou rozlišeny barevně na Papír, Plast a Sklo s doprovodnou 

informací o tom, co do kterého odpadu patří. Občané si je mohou zakoupit za symbolických třicet 

korun na pokladně na Obrokové ulici. Přesně na tom místě, kam chodí platit poplatek za odpad," říká 

mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.  

 

Úřad půjde v kampani za lepší třídění odpadu příkladem. Ty samé tašky dostane každý odbor úřadu. 

Zkrátka nepřijdou ani příspěvkové organizace. "Ačkoliv někteří kolegové již dlouho poctivě třídí i na 

pracovišti, jsme si vědomi toho, že můžeme být ještě ekologičtější. Chceme jít v tomto občanům i 

podnikatelům příkladem," dodává Pastrňáková.  

 

Třídění odpadu má přitom pozitivní vliv nejen na životní prostředí, ale i na finanční stránku 

odpadového hospodářství. Znojmo patří mezi nejúspěšnější města v nakládání s odpady vůbec. V 

roce 2011 otevřelo novou kompostárnu v Únanově, díky níž se snížily náklady na likvidaci bioodpadu 

na polovinu. V roce 2012 bylo Znojmo společností EKO-KOM vyhodnoceno jako nejlepší 

v třídění odpadů v rámci Jihomoravského kraje. V letošním roce zase zahájilo bezplatnou distribuci 

nádob na biodpad a jeho svoz. Z aktivní politiky města v nakládání s odpady těží i občané. Poplatek 

za popelnice byl letos po několika letech snížen z pěti set na čtyři sta korun.  
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