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Nejlepší obce Moravskoslezského kraje převzaly ocenění za třídění
odpadu
Dnes (tj. 25. 5. 2017) byli v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí oceněni zástupci
nejlepších měst a obcí Moravskoslezského kraje v třídění odpadů za rok 2016.
Ve 13. ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny
celkem tři kategorie podle velikosti obcí a měst.
V kategorii nejmenších obcí do 2 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla
a nápojového kartonu nejlepší občané Nové Pláně, zatímco kategorii obcí mezi 2 500 –
15 000 obyvateli ovládli v Kozlovicích. Obyvatelé města Třince obhájili svou první pozici
v kategorii měst nad 15 000 obyvatel.
Skokanem roku v množství vytříděného odpadu se stala obec Těrlicko, která zaznamenala
největší zlepšení oproti předešlému ročníku soutěže, když se posunula ze 43. příčky v roce
2015 na krásné 11. místo za rok 2016!
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst
Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKOKOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných
komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo
sběr kovových odpadů.
„Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu třídění ročně statisícové částky. Co se týče
celorepublikového srovnání, těší mne, že si kraj celkově udržel 7. místo v pomyslném
srovnání všech krajů a opět jsme překročili průměr ČR v množství vytříděného odpadu
na obyvatele za rok. Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, a.s., na jednoho
obyvatele našeho kraje připadlo za rok 2016 přesně 20,9 kg vytříděného papíru, 13 kg
plastu, 11,4 kg skla a 0,2 kg nápojových kartonů. V součtu je to tedy 45,5 kg vytříděného
odpadu na občana kraje, což znamená nárůst o celé 3 kg oproti roku 2015“, uvedla Jarmila
Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje.

tel.: 595 622 603, e-mail: petra.spornova@msk.cz

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KERAMICKOU POPELNICI
Obce do 2 500 obyvatel

Obce od 2 500 do 15 000 obyvatel Města nad 15 000 obyvatel

1. Obec Nová Pláň

1. Obec Kozlovice

1. Město Třinec

2. Obec Karlova Studánka

2. Město Jablunkov

2. Město Bohumín

3. Obec Třanovice

3. Město Hradec nad Moravicí

3. Město Český Těšín

4. Obec Trojanovice

4. Obec Palkovice

4. Statutární město Opava

5. Obec Dlouhá Stráň

5. Město Štramberk

5. Město Kopřivnice
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