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ZAJÍMAVOST

Ocenění za společenskou odpovědnost 
a udržitelný rozvoj

Dne 23. listopadu 2022 převzala společnost OZO Ostra-
va s.r.o. z rukou členů Rady kvality České republiky Národní 
cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udr-
žitelný rozvoj. Organizace se umístila na 3. místě v kategorii 
Soukromý sektor a získala ocenění Společensky odpovědná 
organizace 3. stupně a ocenění EFQM Committed to Sustai-
nability (3 hvězdy).

„Z ocenění mám radost,“ hodnotí zisk prestižní sošky lva 
jednatel společnosti Karel Belda. „Podařilo se nám v  této 
soutěži uspět už podruhé a  po čtyřech letech od prvního 
ocenění jsme se posunuli o stupeň výše. To je důkaz, že spo-
lečensky odpovědné aktivity naše společnost stále rozvíjí 
a  zdokonaluje a  že je tak pro své zaměstnance, obchodní 
partnery i okolní komunitu spolehlivým a odpovědným part-
nerem,“ řekl bezprostředně po vyhlášení výsledků.

Jednatel OZO Ostrava Karel Belda a vedoucí útvaru 
propagace a ekologické výchovy Vladimíra Karasová



KOMENTÁŘ

Když udává trendy reuse
Slovo reuse se definitivně zabydlelo v našem slovníku. 

Opětovné použití již vyřazených věcí a nejrůznějších před-
mětů má po dvou letech fungování Reuse centra Ostrava ti-
síce nadšenců prakticky z celého Moravskoslezského kraje.

Společnost OZO Ostrava stojí celou tu dobu coby 
spoluzakládající firma v čele Federace nábytkových bank 
a reuse center České republiky. Společně s ostatními kole-
gy se neustále snažíme propojovat už existující síť provo-
zů a iniciovat vznik dalších se zájmem maximálně rozvíjet 
a  podporovat témata související s  ekologickou i  ekono-
mickou udržitelností. Nepřestáváme si předávat poznatky 
a  zkušenosti, inspirujeme se příklady dobré praxe nejen 
u nás, ale i v zahraničí.

Je naprosto zbytečné opakovat, že reuse centra slou-
ží k efektivnímu využívání zdrojů. Prostřednictvím změny 
spotřebitelského chování každopádně nabízejí městům 
a obcím mimořádně zajímavý model nakládání s odpady, 
díky němuž použité věci nekončí na skládkách, ale jsou vrá-
ceny zpět do oběhu. Nejde ovšem o žádný bazar, ale o pro-
jekt s přidanou hodnotou, který si zakládá na smysluplném 
předcházení tvorby zbytečného odpadu. Nejlepší odpad je 
totiž ten, který vůbec nevznikne.

O aktivitách federace i samotné společnosti OZO Os-
trava se v  polovině listopadu hovořilo ve Vídni. Zástupci 
České republiky se oficiálně připojili k  organizacím více 
než 29 zemí evropské sítě RREUSE. Její členové zaměst-
návají lidi ohrožené sociálně-ekonomickým vyloučením, na 
trh přinášejí produkty za dostupné ceny pro skupiny lidí 
s nízkými příjmy, pracují s 24 různými materiálovými toky 
a jejich oblast působnosti je mimořádně široká – počínaje 
textilem, nábytkem, elektronikou až po distribuci potravin 
či kompostování.

Spoluúčast na těchto aktivitách je pro nás výzvou, ale 
českému týmu je vlastní pomáhat a tvořit. Ať už naše pro-
jekty budou trvat hodiny nebo roky, vždycky zanechají 
v  ostatních uvědomění si, jak velké může být lidské úsilí 
i nadšení v oblasti reuse. O tom jsem přesvědčen.

Aleš Staniczek
vedoucí Provozovny 7 – Služby pro obce



JAK TO VIDÍ

Nakládání 
s odpady 
v turbulentním 
čase



JAK TO VIDÍ

V současnosti patří ke stěžejním úkolům při nakládání s odpady, zejména s těmi komunálními, co možná největší 
intenzifikace třídění využitelných složek. Důvodů je celá řada, ale v popředí nesporně stojí závazné evropské cíle ba-
líčku směrnic oběhového hospodářství s prioritou recyklace. Prostě odpady bychom měli vnímat hlavně coby zdroje 
surovin pro následnou výrobu. Na úrovni Evropské unie se zcela vážně hovoří o tom, že nejméně 65 procent všech 
komunálních odpadů by mělo být k roku 2035 znovu recyklováno. Pokud se podíváme na trendy v samotných odpa-
dových společnostech, tak jednoznačně vedou snahy zlepšit a zintenzivnit třídění v obcích a městech. Ostravu nevy-
jímaje. O tom i dalších tendencích jsme si povídali s vedoucím Provozovny 1 – Komunální odpady Martinem Boháčem.

�� O čem zrovna přemýšlíte?
(smích) O tom, že nám právě dobíhá druhý rok s novým zá-

konem o odpadech č. 541/2020 Sb. Uvědomuji si, jak nesnadné 
období zapracování legislativy do praxe máme za sebou. Vůbec 
to nebylo jednoduché pro obce jako původce odpadu, ale ani 
pro naši svozovou firmu a zároveň skládkaře. Pokud budu mluvit 
za OZO, odpadový zákon nám přinesl tisíce změn ve svozových 
systémech měst a obcí. Plnění legislativních cílů je pro všechny 
strany prioritou.

�� Postupně mění samotné nakládání s odpady. Co vám dělá 
vrásky na čele nejvíc?
Základ stojí na dotažení veškerých připravovaných kroků do 

zdárného konce. Samozřejmě, doba, ve které se právě nacházíme, 
je složitá pro ekonomiku a celý český průmysl, odpady pocho-
pitelně nestojí stranou. Zajistit legislativně správný odbyt všech 
vytříděných komodit je nejen z  kapacitních důvodů koncových 
zařízení čím dál obtížnější. I proto se současná doba ubírá cestou 
spojení segmentu energetiky a odpadového hospodářství. A to 
nejen kvůli nové odpadové legislativě, ale i současné energetické 
globální situací.

�� Jakou roli hrají v této oblasti spalovny?
Infrastruktura spaloven v České republice je absolutně nedo-

stačující. Čtyři spalovny prostě nejsou schopny pokrýt produkci 
odpadů. Proto se naše společnost už delší dobu ubírá cestou vý-
roby TAP (tuhého alternativního paliva), které slouží jako náhraž-
ka uhlí a zároveň je vhodné jako certifikovaný výrobek pro nově 
budované multipalivové kotle v  teplárnách, elektrárnách atd. 
Takto jsme prakticky schopni zajistit odbyt a zpracování odpa-
du, navíc budeme zpracovávat všechny využitelné složky. Nová 
univerzální třídicí linka zajistí dotřiďovaní všech komodit odpadu, 
ať už směsného komunálního odpadu, tak i separovaných složek. 
Získáme tak kvalitní vstup pro výrobu TAP. Tímto technologickým 
postupem odkloníme na skládku opravdu pouze už dále nevyuži-
telný směsný odpad.

�� U které komodity z hlediska odbytu je zaznamenáván v po-
slední době největší tlak?

Určitě to je biologicky rozložitelný odpad. Technologický pro-
ces zpracování bioodpadu a následné výroby kompostu a sub-
strátu zabere nějakých šest měsíců. Proto je zapotřebí velkého 
manipulačního prostoru pro zajištění správného procesu. I vlivem 
nového zákona o odpadech je v obcích a městech rostoucí zájem 
o  svoz bioodpadu od rodinných domů. Každoročně evidujeme 
v naší svozové oblasti tisíce dalších přihlášek. Sami jsme schopni 
pracovat ročně s 15 tisíci tunami tohoto odpadu, nicméně v na-
šem regionu i celé republice se dostáváme do situace, kdy jsou 
kapacitní možnosti jednotlivých zařízení hodně na hraně. Rád 
bych proto i touto cestou apeloval na představitele měst a obcí, 
aby podpořili a realizovali vlastní komunitní kompostárny. Chápu, 
že administrativní a legislativní procesy nejsou snadné, nicméně 
zatím nevidím jinou možnost, jak se s  odbytem této komodity 
vypořádat.



JAK TO VIDÍ

�� Jakým způsobem se daří zajišťovat svoz objemných odpa-
dů?
Jedná se o povinnost měst a obcí a způsobů zajištění exis-

tuje několik. Mezi nejběžnější v menších obcích patří nepravidel-
ný svoz, většinou dvakrát ročně, z velkoobjemových kontejnerů. 
Dnes už ale obce pomalu přecházejí na komfortnější možnost 
pomocí zřizování vlastních sběrných míst, popřípadě rovnou 
sběrného dvora. V  letošním roce jsme pomohli s takovými pro-
story hned několika obcím. Výhodou tohoto řešení je určitě větší 
pohodlí občanů, kteří mohou velkoobjemové, ale i jiné komodity 
odpadu odkládat na sběrná místa nepřetržitě během celého roku. 
K zajištění je potřeba ideálně oplocená plocha dostatečně velká 
pro manipulaci s kontejnery a pochopitelně zaškolený personál. 
Provoz, respektive otevírací dobu sběrných míst si obce stanovují 
samy na základě vlastních potřeb a požadavků. V menších měs-
tech jsou sběrná místa otevřena většinou jedenkrát až dvakrát 
týdně. Svozy kontejnerů pak probíhají na zavolání.

�� Co nového chystáte na příští rok?
S množstvím změn, které zákon o odpadech přinesl, je potře-

ba se umět efektivně vypořádat. Větší flexibility v této turbulentní 
době chceme dosáhnout díky novému dispečerskému systému, 
který právě zavádíme. Jde o  investičně velmi nákladný projekt. 
Naše svozová vozidla vybavíme nejmodernějším hardwarem, do 
kabin vozidel budou instalovány tablety, svozové osádky uvidí pl-
nění denního úkolu online a budou mít také možnost rychleji rea-

govat na změny a mimořádné situace během provozu. Aktuálně 
jsme ve fázi implementace dat ze stávajícího softwaru. Ostrý start 
plánujeme nejpozději 1. června 2023.

7 977

Množství odpadu (t) – pravidelný svoz leden–říjen 2022

BIO Sklo Papír Plast SKO

5 389 3 735

64 652

10 804



ZAJÍMAVOST

Čistota, 
výkon 
a rychlost

Ve vozovém parku OZO Ostrava se letos objevil je-
den vpravdě zajímavý a speciální kousek – nová myčka 
kontejnerů a popelových nádob. Ta stará z roku 2007 už 
nestačila, trávila více času v servisu než v provozu a se 
vzrůstající poptávkou ze strany zákazníků nebyla spo-
lečnost schopna zajistit bezproblémový provoz. Kontej-
nery jsou umývány pravidelně jednou ročně v celé svo-
zové oblasti a  také u externích klientů, pro které OZO 
pravidelný svoz odpadů neprovádí.

Pokud jde o kapacitu vody nového i předešlého stro-
je, ta je stejná – 7 m3, ale s moderním strojem se zvýšila 
efektivita mytí. Denně dokáže umýt okolo 150 nádob, sa-
mozřejmě záleží na míře znečištění. Proces probíhá plně 
automatizovaně v mycí komoře vodou o  teplotě okolo 
65 °C, a to se saponátem nebo dezinfekčním roztokem. 
Některé nádoby je potřeba ručně „předmýt“ a  narušit 
nečistoty mechanicky. Myčka má dva programy, které 
se liší délkou mytí a tlakem vody. S těmito technickými 
parametry vystačí zásoba vody na pokrytí celé osmiho-
dinové směny.



Odpady v krizové době aneb Třídění má smysl
Krize, nejen energetická, kterou provází především zvýšení cen energií a pohonných hmot, začala výrazně prorůs-

tat do všech ostatních průmyslových odvětví, včetně toho odpadářského.

Vedoucí útvaru nákupu a odbytu OZO Ostrava Jiří Pitron říká, 
že když naši pozornost zaměříme konkrétně na segment odpadů, 
které občané dlouhodobě třídí, tedy na papír, plast, sklo a komu-
nální odpad, zjistíme, že tohoto odpadu postupně od začátku le-
tošního roku znatelně ubylo. „A nejen to! Ve druhé polovině roku 
nastal obrovský propad v ceně za vytříděný papírový odpad. Vy-
padá to, že odpadu obecně ubývá, protože si občané uvědomují 
zdražování ve všech oblastech a  začali více šetřit. Je třeba ale 
říct, že na druhou stranu má tato skutečnost značný dopad na 
výrobce, kteří tím pádem méně balí, méně se propagují, čímž lo-

gicky spotřebují méně papíru než v minulosti. Papírny mají menší 
poptávku a tudíž náš vytříděný papír tolik nepotřebují.“

Pokud jde o plasty odkládané do známých žlutých nádob, tak ty 
jsou podle slov Jiřího Pitrona na tom ekonomicky špatně dlouhodo-
bě. „Nejcennější složkou ve žlutých nádobách je PET láhev a HDPE 
obaly, například mycích prostředků nebo pracích gelů. Právě o tyto 
dvě složky je z hlediska recyklace dlouhodobý zájem a ekonomicky 
se je vyplatí z odpadu vytřídit, slisovat a prodat k dalšímu zpra-
cování. O ostatní plastový odpad ze žlutých nádob není ze strany 
zpracovatelů zájem žádný. Jednoduše je ekonomicky nerentabilní.“

AKTUÁLNĚ



OZO Ostrava má naštěstí výrobní linku na TAP (tuhé alterna-
tivní palivo), které vyrábí z odpadů a dodává do Cementárny Hra-
nice. „Naše TAP převážně z plastů i dalších materiálů v cementár-
ně nahrazuje původní palivo, černé uhlí. To znamená, že veškerý 
plastový odpad odložený do žluté nádoby je dále využíván buď 
k recyklaci nebo k výrobě TAP pro cementárnu v Hranicích. S tou-
to firmou spolupracujeme dlouhodobě. Na příští rok máme pode-
psanou smlouvu na dodání 30 tisíc tun alternativního paliva pro 
výrobu cementu,“ dodává vedoucí útvaru nákupu a odbytu s tím, 
že občané mohou být naprosto klidní – třídění odpadu má smysl, 
i když to momentálně u papíru tak nevypadá.

„Doufáme, že během roku 2023 se ceny za výkup papíru vrátí 
zpět k normálu do černých čísel. Když si uvědomíte, že potřebu-
jete mít dostatečný počet nádob na separovaný odpad, vozidlo 
na svoz, pracovníky, kteří ho obsluhují, a  nakonec ještě musíte 
za vytříděný odpad zaplatit konečnému zpracovateli, tak je tento 
stav dlouhodobě neudržitelný,“ poznamenává Jiří Pitron.

AKTUÁLNĚ
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VÝVOJ CENY ZA VÝKUP PAPÍRU V PRŮBĚHU ROKU 2022



MY & VY

Mistři 
rychlé 
akce

Spolupráce OZO Ostrava a  Hasičské-
ho záchranného sboru Moravskoslezské-
ho kraje (HZSMSK) je v té nejlepší formě. 
Opírá se o kvalitu a profesionalitu ve spo-
jení s  odbornými znalostmi. Hasiči i  lidé 
z odpadářské společnosti dobře vědí, že 
každý, i  ten nejmenší úspěch potvrzuje 
zvolenou cestu a že bez vzájemné důvěry 
a respektu to nemůže klapat.



MY & VY

„OZO zajišťuje služby pro osm stanovišť Hasičského zá-
chranného sboru. Jde o pravidelný svoz nádob s komunálními 
odpady z běžného provozu,“ říká David Kupka, vedoucí pracovi-
ště správy majetku Krajského ředitelství HZSMSK s tím, že další 
skupinou odpadů jsou obvykle nebezpečné odpady ze zásahů. 
„Obvykle to jsou odpadní sorbenty se zákroků po únicích pro-
vozních kapalin z  vozidel po autohaváriích. Nezřídka však ha-
sičské jednotky zajišťují a identifikují nebezpečné chemikálie či 
látky neznámého původu, a to zejména v případech, kdy tyto 
látky unikají, jde o ohrožení zdraví obyvatelstva a je nebezpe-
čí z  prodlení. K  analýze používají vlastní laboratoře. Odpady 
z havarijních a  jiných mimořádných událostí, například z úniků 
průmyslových chemikálií, kyselin nebo louhů, jsou po identifika-
ci předávány společnosti OZO Ostrava. Pro odpady se zásahů 
jsou připravena místa odběru. Zástupcům HZSMSK jsou poskyt-
nuty kontaktní údaje na vybrané pracovníky OZO Ostrava, kteří 
jsou schopni v případě potřeby poskytnout potřebné informace 
a zajistit spolupráci při předávání odpadů do vyčleněných pro-
stor,“ uvádí D. Kupka.

Hasičský záchranný sboru Moravskoslezského kraje disponuje 
nezbytnou chemickou laboratoří (dále jen CHL), která zajišťuje 
řadu činností souvisejících nejen s chemickým a radiačním prů-
zkumem v terénu, identifikací stanovení nebezpečných škodlivin, 
vysoce toxických a radioaktivních látek, zjišťováním příčin požárů, 
ale i s výjezdy k zásahům na výzvu operačního střediska.

„K mimořádným událostem vyjíždí takzvaná výjezdová sku-
pina. V pracovní době zajišťují její činnost prioritně zaměstnanci 
laboratoře. Vyjíždí okamžitě. V mimopracovní době pak funguje 
krajská pohotovost CHL a každý z výjezdů probíhá do dvou ho-
din od nahlášení mimořádné události,“ konstatuje vedoucí che-
mické laboratoře Jitka Rojíčková.

Na místo události vyjíždí mobilní chemická laboratoř na pod-
vozku Mercedes Sprinter, která je vybavena přenosnými detekč-
ními systémy. „Pomocí nich dokážeme identifikovat nebo charak-
terizovat pevné, kapalné či plynné látky a provádět rozbor vody. 
Pokud nastane situace, že nelze na místě zásahu jednoznačně ur-
čit nebezpečnou látku, provede se odběr vzorků a přepraví se do 
stacionární laboratoře, kde je provedena analýza na vysoce citli-
vých přístrojích. Po ukončení veškerých analýz v chemické labo-
ratoři jsou zbylé vzorky a použité materiály rozděleny a ukládány 
dle katalogu odpadů do tří skupin. Zvlášť musí být absorpční či-
nidla, filtrační materiály, včetně blíže neurčených olejových filtrů, 
dále čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami a podobně. Další skupinu pak tvoří obaly obsahující zbyt-
ky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. 
Jako poslední se třídí laboratorní chemikálie a jejich směsi, které 
obsahují nebezpečné látky. V  intervalu zhruba jedenkrát ročně 
se takto roztříděný odpad převeze k likvidaci do firmy OZO Ost-
rava,“ dodává Jitka Rojíčková z chemické laboratoře Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
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Pošli to dál
Více než jeden milion korun z ostravského reuse centra dosud podpořil tzv. zelené projekty moravskoslezské me-

tropole. A další milionová investice se připravuje!

Reuse centrum Ostrava funguje už dva roky a jeho populari-
ta mezi lidmi neustále roste. Za dva roky fungování reuse centra 
našlo nového majitele téměř sto tisíc předmětů. A tak se na kontě 
veřejné sbírky na konci října 2022 objevila úctyhodná částka ve 
výši 813 tisíc korun. Lze očekávat, že do konce roku ještě poroste.

Celý výtěžek z prodeje předmětů je určen na zelené projekty 
v Ostravě, které společnost OZO Ostrava vybírá prostřednictvím 
svých každoročních tematických výzev. Dosud OZO do výsadby 
a údržby městské zeleně investovalo přes milion korun a přibližně 
stejná částka bude k dispozici i v příštím roce.

V každém ohledu je dnes Reuse centrum Ostrava oblíbeným 
a  vyhledávaným místem, kde mohou návštěvníci vybrat nejen 
levné, ale často také originální věci s příběhem. A protože v ně-
kterých případech poptávka převyšuje nabídku, centrum spouští 

novou kampaň Pošli to dál s  cílem zvýšit povědomí o činnosti 
tohoto zařízení a vyzvat občany, aby darovali funkční věci, které 
již nepotřebují.

„Tím, že předmět nevyhodíte, ale darujete, uděláte hned tři 
dobré skutky. První je udržitelnost, tedy šetříte životní prostředí. 
Dále potěšíte toho, kdo si věc vybere a má z ní užitek. A v nepo-
slední řadě dárci přispějí na ekologické projekty ve městě, protože 
výtěžek z reuse centra putuje na výsadbu zeleně,“ říká Karel Bel-
da, jednatel OZO Ostrava.

Průměrný měsíční příspěvek do sbírky nazvané Veřejná zeleň 
města Ostravy letos činí zhruba 93 tisíc korun. V  roce 2022 se 
z výtěžku realizovalo deset projektů. Mezi největší investice patří 
výsadba zeleně u chráněného bydlení klientů Čtyřlístku v různých 
částech Ostravy, nákup výsadbového materiálu pro sadové úpra-
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vy prostoru před radnicí ve Vítkovicích, vytvoření parku na po-
zemku bývalého koupaliště v Plesné a výsadba cibulovin na točně 
tramvají u Hlavního nádraží v Přívoze.

„Předcházení vzniku odpadu je v hierarchii nakládání s odpa-
dy největší prioritou. Se společností OZO Ostrava se dlouhodobě 

snažíme hledat cesty, jak minimalizovat objem odpadu a  jak co 
nejlépe využít ten, který již vyprodukován byl. A reuse centrum je 
dobrým příkladem, jak toho lze efektivně dosáhnout,“ dodává ke 
spolupráci města a společnosti OZO Ostrava náměstkyně primá-
tora Kateřina Šebestová.

CO VŠECHNO REUSE CENTRUM OSTRAVA PŘIJÍMÁ?
�� Hračky, knihy, sportovní potřeby, nábytek, nádobí a další předměty do domácnosti.
�� Občané mohou své dary pro opětovné využití předávat přímo v přívozském centru, ale také ve všech 11 sběrných dvorech 

na území města.
�� Darované předměty následně projdou selekcí, očistou, případně drobnou opravou.
�� Zájemcům jsou nabízeny za symbolický příspěvek do veřejné sbírky, který se obvykle pohybuje v rozmezí od 10 do 200 

korun.

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ, SEMÍNKOVNA 
I VÁNOČNÍ DEKORACE

Reuse centrum Ostrava dlouhodobě spolupracuje s or-
ganizací Čtyřlístek, která pomáhá lidem se zdravotním posti-
žením. Klienti Čtyřlístku v centru vyrábějí vyvýšené záhony 
a truhlíky pro zahrady u svých domovů, s čímž jim pomáhají 
nejen pracovníci reuse centra, ale nově i studenti ostravské 
střední školy Iuventas.

Myšlenku neplýtvání a opětovného využívání věcí reu-
se centrum šíří také prostřednictvím doprovodných akcí 
konaných obvykle jednou za měsíc. „Pro širokou veřejnost 
jsme letos připravili řadu tvořivých dílen, při nichž využíváme 
starší předměty a materiály netradičním způsobem. Z por-
celánového a keramického nádobí jsme už vyráběli mozaiku, 
svícny či ptačí krmítka. Návštěvníky workshopů jsme naučili 
vyrábět koberce ze starých triček, z odstřižků látek zase le-
vandulové sáčky, elektroodpad nám posloužil k výrobě ori-
ginálních šperků. Věnovali jsme se také vermikompostování, 
vyměňovali jsme rostliny a založili semínkovnu,“ uvádí pří-
klady realizovaných workshopů Vladimíra Karasová, vedoucí 
útvaru propagace a ekologické výchovy OZO Ostrava.

Před Vánocemi chtějí v Reuse centru Ostrava zopakovat 
loňské úspěšné akce – výrobu adventních a vánočních deko-
rací a setkání se všemi dlouhodobými partnery na vánočním 
jarmarku. A v plánu je také otevření šicí dílny, v níž budou pro 
zájemce od začátku příštího roku organizovány kurzy šití.
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Nákup služeb prostřednictvím 
e-shopu roste

Kvalita poskytovaných služeb svým zákazníkům je 
pro OZO Ostrava komoditou číslo jedna. Ke zpestření 
jednoznačně patří také e-shop. Jeho návštěvou si lze 
online objednat přistavení velkoobjemového kontejneru, 
případně zajistit vývoz odpadních vod cisternovým vozi-
dlem. Během několika kliků počítačovou myší si zájemce 
může navolit potřebné údaje včetně termínu a  rovnou 
zjistí cenu, kterou zaplatí.

„Je to tak, naše společnost nabízí občanům i podnikatelským 
subjektům online objednávkový systém služeb na odběr vybra-
ných druhů odpadů a odpadních vod. Prostřednictvím webového 
rozhraní dostupného na adrese: ozoostrava.cz/eshop si můžete 
snadno a rychle nakonfigurovat požadovanou službu. Objednáv-
kový systém vypočte konečnou cenu. Tu lze uhradit online,“ říká 
Kamil Klacko, vedoucí Provozovny 5 – Průmyslové odpady.

Nákup služeb prostřednictvím e-shopu začalo OZO Ostrava 
nabízet během roku 2018. „Cílem bylo poskytnout rychlou a jedno-
duše dostupnou variantu zákazníkům, kteří potřebují rychle objed-
nat službu, a přitom nemají uzavřený dlouhodobý smluvní vztah 
s naší společností. Původně jsme online nabídku směřovali výhrad-
ně k  občanům. Tento způsob zprostředkování služeb se osvěd-
čil, proto padlo rozhodnutí o rozšíření objednávkového prostředí 
směrem k podnikatelským subjektům a institucím. Po zapracování 
specifických požadavků souvisejících s evidencí a plněním ohlašo-
vacích povinností, je od listopadu letošního roku náš objednávkový 
online systém k dispozici rovněž pro ně,“ dodává K. Klacko.

Moderní aplikace 
pro Ostravany

OZO Ostrava vytvořila aplikaci pro mobilní telefony, 
která obyvatelům Moravskoslezské metropole pomáhá 
rychle se dostat k informacím o odpadovém hospodář-
ství ve městě.

„Nová OZO apka je od listopadu letošního roku určena každé-
mu obyvateli města, který potřebuje bleskově a pomocí mobilu 
vyřešit problém spojený s odpady a co nejrychleji najít informace. 
Mobilní aplikace obsahuje osm sekcí vygenerovaných na zákla-
dě nejčastějších dotazů a vyhledávání na našem firemním webu,“ 
říká Vladimíra Karasová, mluvčí OZO Ostrava a  dodává, že jde 
o aplikaci zacílenou na potřeby občanů, nikoli firem.

V sekci Sběrné dvory Ostravané najdou veškeré informace 
o sběrných dvorech, jejich rozmístění a provozní době i posky-
tovaných službách a upřesnění, co vše je zde přijímáno bezplat-
ně a co za poplatek. „Na webových stránkách OZO Ostrava patří 
právě sběrné dvory k nejvyhledávanějším tématům,“ poznamená-
vá V. Karasová s tím, že stejně dobře se lze v aplikaci orientovat 
také v  sekci Svoz bioodpadu, která 
obsahuje údaje o  termínech svozu 
v  různých částech města a  nabízí 
přehledný kalendář na několik měsí-
ců dopředu.

Sekce aplikace s  názvem Kam 
s ním má obecné návody, kam kte-
rý odpad patří. Z  této části se lze 
prokliknout i  do samostatné sekce 
Hledej kontejner s daty o rozmístě-
ní kontejnerů na separaci v Ostravě. 
„Zatím zde lze najít informace o kon-
tejnerech na plast, papír, sklo a elek-
troodpad, brzy ale přibydou také 
kontejnery na kuchyňské oleje a tex-
til. Ty sice OZO neobsluhuje, ale jde 
nám o to, aby naše aplikace přináše-
la občanům kompletní zprávy,“ do-
dává V. Karasová. V nové apce jsou 
také potřebné informace o  prodeji 
kompostu a substrátu, reuse centru 
a po prokliknutí na e-shop zjistí vše 
o komerčních službách OZO Ostrava 
pro občany.
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Děkujeme všem obchodním 
partnerům za spolupráci  

v uplynulém roce a do roku 
nového přejeme pevné zdraví 
a mnoho úspěchů v osobním  

i pracovním životě.
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