Výsledky 6. ročníku Odpadového Oskara
V rámci 6. ročníku jsme oceňovali obce s nejnižší produkcí směsných odpadů v jednotlivých krajích
(kategorie 1) a dále nejlepší obce s nejnižší produkcí odpadů za celou ČR (kategorie 1). Současně jsme
vybrali příklady dobré praxe (kategorie 2). Hodnoceny byly data za rok 2019.
Výsledky kategorie 1 za ČR
Sídlo do 1000 obyvatel

Sídla 1001 až 5000 obyvatel

Sídlo na 5000 obyvatel

1. místo

Dalešice
(42,5 kg/ob)

Chvalšiny
(41,8 kg/ob)

Fulnek
(98,4 kg/ob)

2. místo

Nová Ves
(50,8 kg/ob)

Hýskov
(56,8 kg/ob)

Slavičín
(111,3 kg/ob)

3. místo

Stehlovice
(51,2 kg/ob)

Moravany
(66,9 kg/ob)

Vysoké Mýto
(123,9 kg/ob)

Výsledky kategorie 2 za ČR

V kategorii 2, jako příklad dobré praxe, byly oceněny tyto obce:
Červený Kostelec
Červený Kostelec je město ležící v Královéhradeckém kraji, ve kterém žije přibližně 8 350 obyvatel.
Město dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků v oblasti nakládání s odpady. Oceňujeme, jak
přehledně informuje o situaci ve svém zpravodaji a na svém webu.
Příbor
Město Příbor leží v Moravskoslezském kraji, má přibližně 8500 obyvatel. Město v posledních letech
výrazně zlepšilo své odpadové hospodářství, což se projevuje klesající produkcí směsných odpadů.
Výborně je hodnocena jeho práce s veřejností (viz například web: (https://zpo.pribor.eu/). Město
podporuje předcházení vzniku odpadu, připravuje zprovoznění REUSE centra.
Celkově již bylo oceněno 20 obcí a měst. Viz web s příklady dobré praxe.
Tisková zpráva k celorepublikovým výsledkům (pdf) a tabulka s údaji o produkci směsného odpadu
ve vybraných obcích a městech (pdf).

Výsledky kategorie 1 v krajích ČR
Obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu v jednotlivých krajích ČR (údaj kg/ob/rok).
Pokud nebyla daná kategorie hodnocena, znamená to, že nebylo k dispozici dostatek údajů.
Kraj

do 1000 obyvatel

1001 až 5000 obyvatel

nad 5000 obyvatel

Středočeský

nehodnoceno

Liberecký

Dalešice
(42,5)
nehodnoceno
Nová Ves
(50,8)
nehodnoceno

Hýskov
(56,8)
Malá Skála
(89,7)
nehodnoceno
Velká Hleďsebe
(97,3)
Nezvěstice
(84,3)
Chvalšiny
(41,8)
Častolovice
(90,1)
Moravany
(64,5)
Uherčice
(82)
Mikulovice
(132,4)
nehodnoceno

Sedlčany
(131)
Jablonec nad Nisou
(140,8)
nehodnoceno
Ostrov
(148,3)
Planá
(145,7)
Písek
(140,3)
Třebechovice pod Orebem
(127,8)
Vysoké Mýto
(123,9)
Kyjov
(131,9)
Šumperk
(143,8)
Slavičín
(111,3)
Fulnek
(98,4)
Pelhřimov
(142,5)

Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský

Pardubický

Stehlovice
(51,2)
Mokré
(56,2)
nehodnoceno

Jihomoravský

nehodnoceno

Olomoucký

Tučín
(77,2)
nehodnoceno

Královéhradecký

Zlínský
Moravskoslezský
Vysočina

Bocanovice
(57,4)
Malý Beranov (72,1)

Rybí
(85,4)
Dobronín
(126,5)

Tiskové zprávy k výsledkům v jednotlivých krajích (pdf). Obsahují další podrobnosti.
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Soutěž byla realizována v rámci projektu "Odpadové hospodářství obcí - příklady dobré praxe",
který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat
stanovisko dárce.

