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Olomouc patří k české špičce v třídění odpadů
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Jedenáctý ročník tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI má své vítěze. Nejlepší
města a obce Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2015 si dnes převzaly svá ocenění.
Olomouc mezi nimi opět nechyběla! Patří jí prvenství v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel. Ocenění
pro statutární město Olomouc převzal náměstek primátora Aleš Jakubec.
"Recept na úspěch Olomouce spočívá v dlouhodobé a systematické práci v oblasti nakládání s
odpady a především v ochotě občanů přijímat pozitivně všechny novinky, které jim připravíme.
Ocenění je tak především zásluhou obyvatel města Olomouce, za což jim patří náležité uznání,"
vyzdvihl při převzetí ceny náměstek primátora Aleš Jakubec. "V oblasti třídění odpadů máme na svém
kontě i celou řadu prvenství. Olomouc byla například průkopníkem v zavádění třídění nápojových
kartonů do speciálně určených sběrných nádob či ve sběru bioodpadů ve vybraných městských
částech. Velkou pozornost věnujeme rovněž ekologické výchově na školách, ale i v rámci osvěty
zaměřené na všechny věkové skupiny obyvatel," dodal náměstek Jakubec.
Oceněná Olomouc tak významně přispívá k tomu, že se Olomoucký kraj řadí v třídění odpadů mezi
nejlepší regiony v České republice. V roce 2015 vytřídil jeden občan kraje v průměru 45,9 kilogramů
plastů, papíru, skla a nápojového kartónu. "To řadí region na druhé místo v pomyslném srovnání
všech krajů v České republice. V třídění papírů patří Olomoucký kraj dokonce na první místo. Každý
občan kraje v minulém roce průměrně vytřídil 21,9 kilogramů papíru," uvedla za společnost EKO-KOM
Pavla Bendová.
Tříděním odpadů bylo za rok 2015 uchráněno za celou Českou republiku 25 km&sup2; území a 1 900
000 stromů. Odpovědnost obyvatel se tak společnost EKO-KOM navíc symbolicky rozhodla odměnit i
tím, že ve všech osmnácti oceněných obcích a městech vysadí pamětní stromy. "Lidem budou
připomínat, že třídění odpadů výrazně šetří přírodu," vysvětlují zástupci společnosti.
Kromě pamětních stromů si zástupci tří nejlepších obcí v každé kategorii odnesli od Olomouckého
kraje finanční odměny v celkové výši 240 tisíc korun.
SOUTĚŽ O KERAMICKOU POPELNICI:
Soutěž pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Olomouckým krajem.
Oceňuje 18 nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje ve výtěžnosti tříděného sběru odpadu. Koná již
od roku 2005, letošní ročník je jedenáctý.
Soutěž hodnotí množství vytříděného odpadu na jednoho občana za dané období v jednotlivých
tříděných komoditách tj. papír, plast a sklo. Dalším kritériem je např. sběr nápojového kartonu, sběr
kovů a sběr čirého skla. Hodnocena je také tzv. hustota sběrné sítě - tedy počet obyvatel na jedno
sběrné hnízdo, či podíl výtěžnosti tříděného sběru na celkové výtěžnosti komunálních odpadů, to je
účinnost tříděného sběru.

Kategorie do 500 obyvatel
Obec Ostružná
Obec Mutkov
Obec Hradčany-Kobeřice
Obec Ústín
Obec Skřípov
Kategorie 501 - 2 000 obyvatel
Obec Grygov
Obec Černá Voda
Obec Charváty
Obec Majetín
Obec Hlušovice
Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel
Město Jeseník
Město Hanušovice
Obec Lipová-lázně
Obec Mikulovice
Obec Horka nad Moravou
Kategorie nad 15 000 obyvatel
Statutární město Olomouc
Město Šumperk
Statutární město Prostějov

