Tisková zpráva ke 14. září 2022

Odpadové Oskary míří k obcím Libereckého kraje
LIBEREC – Nejméně směsného odpadu produkovali v roce 2021 obyvatelé obcí Semily,
Malá Skála a Dalešice. Poděkování si však zaslouží i další. Obec Dalešice byla již dříve
oceněna také jako příklad dobré praxe (trvalé ocenění).
Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos poosmé. Cílem soutěže je popularizace obcí
s nízkou produkcí zbytkových odpadů. Produkce směsného odpadu lze snížit, dokazují to
výsledky mnoha měst a obcí, ale také rozbory popelnic.
“V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou legislativu, která na obce klade velké požadavky. Mají
již v roce 2025 dosáhnout 60 % úrovně třídění komunálních odpadů. Bez snížení produkce
směsného dopadu tohoto cíle nelze dosáhnout. Snížení lze dosáhnout jen pomocí motivace a
husté sítě pro třídění odpadů. Důrazně obcím doporučujeme řešit problematiku kuchyňských
bioodpadů. Ovoce, zelenina a suché pečivo tvoří jeho nejvýznamnější část. V popelnici by
samozřejmě neměl končit ani zahradní odpad,” říká Milan Havel z Arniky.
Výsledky obcí v Libereckém kraji podle údajů za rok 2021
obce do 1000 obyvatel
1) Dalešice – 212 obyvatel – 55,9 kg/ob/rok – úroveň třídění 54,4 %
2) Cetenov – 150 obyvatel – 57,3 kg/ob/rok
3) Kobyly – 376 obyvatel – 78,6 kg/ob/rok – úroveň třídění 34,1 %
obce od 1001 do 5000 obyvatel
1) Malá Skála – 1201 obyvatel – 81,5 kg/ob/rok – úroveň třídění 53,3 %
2) Jablonec nad Jizerou – 1601 obyvatel – 82,3 kg/ob/rok
3) Vysoké nad Jizerou – 1289 obyvatel – 102,7 kg/ob/rok
obce nad 5000 obyvatel
1) Semily – 8311 obyvatel – 144,6 kg/ob/rok – úroveň třídění 25,4 %
Více informací včetně výsledků soutěže z ostatních krajů najdete na www.bit.ly/odpadovyoskar.
Výsledky soutěže vychází z dat, které nám poskytly Severočeské komunální služby, oslovené
obce a z dat, které obce zveřejnily na svých webových stránkách. Tuto, povinnost, danou novou
legislativou, splnilo zatím jen cca 5-10 % obcí v kraji. Všem těmto obcím za to děkujeme.
Domácnosti potřebují znát, kolik nakládání s odpady stojí a kolik odpadu produkují.

Obyvatelé České republiky mají opravdu vysokou průměrnou produkci zbytkových odpadů,
přibližně o 70 kg/ob/rok větší než je průměr EU. To je hlavní důvod, proč tolik odpadu
skládkujeme.
Nastavením účinných opatření lze produkci zbytkových odpadů snížit. Podobným proces prošlo
již mnoho regionů i zemí. Zákaz skládkování směsných komunálních odpadů od roku 2030 by
tomu měl být silným impulsem.
Každým dnem můžeme vytvářet méně odpadu.

Kontakty
●

Ing. Milan Havel, koordinátor soutěže: milan.havel@arnika.org, + 420 731 256 691

Přehled oceněných obcí Libereckého kraje na webu Arnika:
Dalešice (odkaz)
Malá Skála (odkaz)
Semily (odkaz)
Informace o výsledcích odpadového hospodářství na webech dalších oceněných obcí:
Kobyly (odkaz)

Soutěž “Odpadový Oskar” se koná v rámci projektu „Odpadové hospodářství obcí – příklady
dobré praxe“, který byl v roce 2022 podpořen Ministerstvem životního prostředí. Soutěž nemusí
vyjadřovat stanovisko dárce.

