
Výsledky 4. ročníku Odpadového Oskara 

V rámci 4. ročníku Odpadového Oskara oceňujeme 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 oceňujeme i obce, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe (kategorie 
2). Hodnoceny jsou data za rok 2016. 

Výsledky kategorie 1 za ČR 

  Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo nad 5000 obyvatel 

1. místo Lány  
(Vysočina) 

Štítná nad Vláří - Popov Kdyně 

2. místo Lobendava Chvalšiny 
 

Fulnek 

3. místo Líský Moravany  
(Pardubický kraj) 

Kyjov 

Výsledky kategorie 2 za ČR  

V kategorii 2, jako příklad dobré praxe, byly oceněny tyto obce: 

Jihlava - první město nad 50000 obyvatel s produkcí směsných odpadů pod 150 kg/ob/rok, motivační 
systém, program pro drobné živnostníky, práce s veřejností 
 
Nezvěstice - nízká produkce směsného odpadu, motivační systém (PAYT), vyřešeno nakládání s 
odpady z rekreačních objektů, práce s veřejností 
 
Mikulčice - nízká produkce směsných odpadů, motivační systém (PAYT), výrazný pokles produkce 
směsných odpadů po zprovoznění sběrného dvoru a kompostárny, práce s veřejností 

Celkově již bylo oceněno 13 obcí a měst. Viz: https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-
obce/priklady-dobre-praxe.  

 

 

 

 

 

 

 

https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-lany
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-stitna-nad-vlari-popov
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-kdyne
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obce-chvalsiny
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-fulnek
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-moravany
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-kyjov
https://www.actu.cz/mesto-jihlava
https://www.actu.cz/obec-nezvestice
https://www.actu.cz/obec-mikulcice
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe


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 Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo nad 5000 obyvatel 

Středočeský Lísky 
 

Družec Úvaly 

Liberecký 
 

Dalešice 
 

Malá Skála Semily 

Ústecký Lobendava 
 

Mikulášovice ne 

Karlovarský Nová Ves 
 

Velká Hleďsebe Ostrov 

Plzeňský Sytno 
 

Dýšina Kdyně 

Jihočeský Stehlovice 
 

Chvalšiny Písek 

Královéhradecký Horní Brusnice Častolovice 
 

Dvůr Králové nad Labem 

Pardubický ne 
 

Moravany Vysoké Mýto 

Jihomoravský Rostěnice – Zvonovice 
 

Mikulčice Kyjov 

Olomoucký Bílá Voda 
 

Hustopeče nad Bečvou ne 

Zlínský Brusné 
 

Štítná nad Vláří - Popov Vsetín 

Moravskoslezský Lhotka u Litultovic 
 

Rybí Fulnek  

Vysočina 
 

Lány 
 

Dobronín Jihlava 

 

https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-druzec
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-uvaly
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-dalesice
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-dalesice
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-mala-skala
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-semily
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-ostrov
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-dysina
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-kdyne
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obce-chvalsiny
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-pisek
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-horni-brusnice
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-dvur-kralove-nad-labem
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-moravany
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-vysoke-myto
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-mikulcice
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-kyjov
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-stitna-nad-vlari-popov
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-vsetin
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-fulnek
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obce-lany
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obce-lany
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-dobronin
https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/mesto-jihlava

