V kraji třídí odpad nejlépe jizerskohorské obce Bedřichov a Kořenov. Získaly za to ocenění
02.06.2019 libereckezpravy.cz

V Libereckém kraji se nejlépe třídí odpady v horských střediscích. Ve 14. ročníku
soutěže Zlatá popelnice tak zvítězily jizerskohorské obce Bedřichov a Kořenov a mezi městy byly
nejlepší ve svých kategoriích Rokytnice nad Jizerou a Jilemnice. Každý obyvatel kraje loni vytřídil v
průměru 24,9 kilogramu papíru, 10,4 kilogramů plastů, 13 kilogramů skla a bezmála půl kilogramu
nápojových kartonů. Je to celkem 48,7 kilogramu vytříděného odpadu, což je těsně pod celostátním
průměrem. Informoval o tom mluvčí krajského úřadu Jan Mikulička.
"Tento výsledek řadí Liberecký kraj na devátou příčku v pořadí krajů. Pokud ale k dosaženým
výsledkům připočteme ještě přes 25 kilogramů vytříděných kovů, pak dosáhne celková výtěžnost
téměř 74 kilogramů na obyvatele za rok. To je v Česku nadprůměrný výsledek, který Liberecký kraj
posouvá na čtvrtou příčku v mezikrajském srovnání. V třídění papíru byl Liberecký kraj mezi ostatními
kraji absolutně nejlepší," uvedl krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann (Starostové pro
Liberecký kraj).
V Libereckém kraji je k dispozici bezmála 12 000 nádob na tříděný odpad, jedno kontejnerové hnízdo
dnes slouží v průměru pro 135 obyvatel. Zlepšuje se i třídění v krajském městě Liberci, přestože na
předních příčkách mezi městy se neumisťuje. Proti roku 2017 se podle Mikuličky loni podařilo ve
stotisícovém městě vytřídit o 85 kilogramů víc plastů a o 50 kilogramů vzrostla výtěžnost kontejnerů na
sklo. Dokonce o tisíc tun vzrostlo množství vytříděného papíru.
Podle údajů společnosti EKO-KOM loni každý občan České republiky vytřídil v průměru 49 kilogramů
papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. V porovnání s rokem 2017 to bylo asi o dva kilogramy
víc. EKO-KOM má v Česku monopol na třídění a recyklaci obalů. Jeho služby využívá 21 052 firem
dodávajících na český trh balené zboží. V recyklaci nebo v jiném využití tak končí 71 procent obalů.
Firma zajišťuje i sběrná místa na tříděný odpad pro 6131 obcí, v Libereckém kraji jich je do systému
zapojeno 214. Za třídění dostávají obce peníze.

