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Nejlépe v Olomouckém kraji třídí odpady v Ostružné, Majetíně, Litovli a Olomouci
Města a obce v Olomouckém kraji, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpady, obdržely ve čtvrtek 16.
května v prostorách fortové pevnosti v Křelově-Břuchotíně ocenění za uplynulý rok. Ve 14. ročníku
tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI se udělovaly ceny v celkem čtyřech velikostních
skupinách a jedné speciální kategorii.
V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartonů
opět nejlepší občané Ostružné, kteří obhájili své prvenství z loňska, rovněž kategorie obcí od 501 do
2 000 má staronového vítěze - Majetín.
V kategorii obcí od 2 001 do 15 000 obyvatel zvítězila Litovel. Mezi městy nad 15 000 obyvatel třídí
stejně jako v loňském roce nejlépe lidé v krajské metropoli Olomouci. Letos organizátoři rozšířili i
speciální kategorii, tzv. „Odpadového lva“. V té mají šanci obce, v nichž se díky intenzivní práci na
odpadovém systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení. „Loni byl vyhlášen pouze absolutní
vítěz, letos jsme vybrali tu nejlepší obec z každého okresu v Olomouckém kraji. Chceme i nadále
podporovat obce, které se snaží pomocí nejrůznějších nástrojů zlepšovat v oblasti odpadového
hospodářství,“ uvedla na ceremoniálu Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu z
Autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Ocenění tak putuje mimo jiné do Plumlova, Lipníka nad
Bečvou, Bludova a Uničova. Absolutním vítězem se stal Javorník. Ocenění si město odneslo zejména
za dlouhodobou práci na zlepšení systému odpadového hospodářství, za osvětu a informování
občanů. Množství vytříděných složek komunálního odpadu se v Javorníku meziročně zvýšilo o více než
12 kilogramů, naopak o 8,5 kg na občana pokleslo množství směsného komunálního odpadu.
Vítězná města jsou dlouhodobě lídry Olomouckého kraje, který patří ve třídění odpadů k nejlepším
regionům v České republice. „Odpady jsou pro nás důležité téma, kterému se věnujeme dlouhodobě.
Díky systematické práci, rozšiřování sběrné sítě a osvětě můžeme nejen dosáhnout lepších výsledků, ale
udržet i pozornost občanů. Čím dál více obyvatel si totiž uvědomuje důležitost odpovědného přístupu
k životnímu prostředí, se kterým souvisí i dostatek podložených informací o odpadové problematice,“
uvedl na ceremoniálu Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje zodpovědný za oblast
životního prostředí.
V celorepublikovém srovnání je Olomoucký kraj na pomyslném pátém místě. Jak vyplývá ze statistik
společnosti EKO-KOM, na jednoho obyvatele kraje připadlo v roce 2018 celkem 51 kg vytříděného
odpadu, průměr celé ČR je přitom 49 kg, tedy o několik kilogramů nižší.
Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj společně s Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno 396 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se

hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na
jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla
mimo jiné i hustota sběrné sítě nebo sběr nápojových kartonů či kovových odpadů.
Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační odměny na podporu odpadového hospodářství, které
obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce si tak mezi sebe v závislosti na
konečném umístění rozdělí celkovou částku 325 tisíc korun.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KERAMICKOU POPELNICI - OLOMOUCKÝ KRAJ
Kategorie do 500 obyvatel
Pořadí

Obec / město

Okres

1. místo

Obec Ostružná

Jeseník

2. místo

Obec Hradčany-Kobeřice

Prostějov

3. místo

Obec Palonín

Šumperk

4. místo

Obec Haňovice

Olomouc

5. místo

Obec Ústín

Olomouc

Kategorie 501 – 2 000 obyvatel
Pořadí

Obec / město

1. místo

Obec Majetín

Olomouc

2. místo

Obec Grygov

Olomouc

3. místo

Obec Senice na Hané

Olomouc

4. místo

Obec Šumvald

Olomouc

5. místo

Obec Charváty

Olomouc

Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel
Pořadí

Obec / město

1. místo

Město Litovel

Olomouc

2. místo

Město Jeseník

Jeseník

3. místo

Město Zábřeh

Šumperk

4. místo

Město Velká Bystřice

Olomouc

5. místo

Obec Nový Malín

Šumperk

Kategorie nad 15 000 obyvatel
Pořadí

Obec / město

1. místo

Statutární město Olomouc

2. místo

Statutární město Přerov

3. místo

Statutární město Prostějov
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