V průzkumu Místo pro život si letos Plzeňský kraj pohoršil o jednu příčku a skončil čtvrtý
Plzeň, 02.12.2017, aktualizováno 15:22

Na čtvrtém místě se letos umístil Plzeňský kraj v celostátním srovnávacím výzkumu Místo pro život a oproti loňsku si pohoršil o jednu
příčku. Od roku 2012 se jedná o zatím nejhorší umístění Plzeňského kraje v tomto žebříčku. Třikrát skončil region na třetím místě, jednou
na druhém a v roce 2014 žebříčku kraloval. Letos vyhrála Praha a obhájila tak loňské prvenství. Za ní pak skončil Jihočeský a
Královéhradecký kraj.
Podle výsledků srovnávacího výzkumu si Plzeňský kraj dlouhodobě vede dobře kvalitou ovzduší, emise má druhé nejnižší v republice. „K
výraznému skoku ze třinácté na páté místo zaznamenal region v investicích do ochrany životního prostředí. Ačkoliv došlo oproti
loňskému roku k mírnému snížení produkce podnikového odpadu, i tak je hodnota značně vysoká a region zůstává v této kategorii na
chvostu,“ uvedl mediální zástupce průzkumu David Pavlát.
Zato se kraj muže pyšnit vysokým počtem dobrovolných hasičů. Přestože je kraj druhý nejbezpečnější, pokud jde o počet dopravních nehod, úmrtí
při těchto dopravních nehodách je vůbec nejvíce z celé republiky. Pracovní podmínky jsou průměrné, což dokazuje průměrná mzda v regionu.
„Přestože má kraj nejnižší nezaměstnanost v republice, potýká se s problémem dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých
lidí do 24 let. Největší problém je ovšem infrastruktura. Velmi nízká kapacita čistíren odpadních vod, slabá silniční a dálniční
infrastruktura a rovněž nízký počet železnic. I v celkově čtvrtém kraji je tedy na čem zapracovat,“ dodal Pavlát.

Unikátní projekt MÍSTO PRO ŽIVOT srovnává životní podmínky obyvatel ve všech krajích České republiky. Kraje se hodnotí z pohledu desítek
kritérií, která jsou rozdělena do následujících osmi oblastí, ekologie a životní prostředí, zdravotnictví a sociální sféra, péče o děti a vzdělávání,
pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost. Princip
hodnocení se opírá o tři hlavní pilíře. Objektivní kritéria získaná z nezávislých zdrojů, názory kolegia a průzkum prováděný mezi 2 800 obyvateli
všech regionů.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2017

1. Hl. m. Praha
2. Jihočeský kraj
3. Královéhradecký kraj
4. Plzeňský kraj
5. Liberecký kraj
6. Karlovarský kraj
7. Pardubický kraj
8. Zlínský kraj
9. Kraj Vysočina
10. Jihomoravský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Ústecký kraj
13. Moravskoslezský kraj
14. Středočeský kraj
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