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ZPRÁVA PRO MÉDIA      Ostrava 4. 6. 2008 
 

Lidé nevědí, kde jsou sběrné dvory, 
zakládají proto skládky před kontejnery 

Rok od roku stoupá v městě Ostravě počet výskytu černých skládek. V roce 2005 jich 
bylo zaznamenáno 85, o tři roky později se jejich počet dle údajů Městské policie Ostrava 
a OZO Ostrava téměř zpětinásobil na 377. Ze všeho objemného odpadu je 16 % (tj. 
1390 tun) uloženo nelegálně. Zakládání skládek přitom znečišťuje přírodu i sídliště a 
ohrožuje bezpečnost občanů, zejména dětí.  

„V loňském roce muselo město Ostrava nákladně zlikvidovat 377 skládek. Nejvíc 
jich bylo založeno v největších městských obvodech Ostravě-Jihu a Porubě,“ uvedl Karel 
Belda, ředitel společnosti OZO Ostrava, která má na starosti odpadové hospodářství na 
území města. „Průzkum mezi obyvateli těchto dvou obvodů ukázal, že lidé zakládají 
skládky před kontejnery, protože nevědí, kde se v jejich obvodu nachází sběrný dvůr 
(57% respondentů, průzkum provedla společnost Respond&Co v březnu 2008). Druhým 
důvodem je malé povědomí, k čemu sběrné dvory slouží (16,7% dotázaných) a mylný 
názorový stereotyp, že objemný odpad může být ponechán před kontejnery (12%),“ 
dodal Belda. OZO Ostrava proto zahájila informační kampaň zaměřenou na propagaci 
sběrných dvorů s názvem: „Skládka před domem nebo sběrný dvůr?“  

„Jako součást kampaně vydáváme mapy sběrných dvorů s provozními dobami, 
které budou k dostání na informačních centrech a v dalších městských institucích a 
společnostech. Kontejnery na směsný odpad budou polepeny samolepkou, která 
informuje o správném způsobu odkládání objemných odpadů, o zřízení nové infolinky 
800 020 020 a webových stránkách společnosti. Na těch jsou mapy sběrných dvorů 
online. Odkaz na naše webové stránky mohou občanů vidět také na popelářských autech. 
Do všech domácnosti Poruby a Jihu navíc zasíláme leták s mapou a provozní dobou tří 
nejbližších sběrných dvorů,“ popsala kampaň Vladimíra Karasová, tisková mluvčí 
společnosti OZO Ostrava. Dodala, že kampani předcházelo zkvalitnění služeb 
společnosti – např. se rozšířila provozní doba 4 sběrných dvorů, které mají otevřeno 
denně včetně sobot a nedělí od 8 do 20 hodin, do všech dvorů potom lidi navedou nově 
vyhotovené navigační cedule.   

„Doufáme, že starý nábytek, koberce, televizory a další elektrospotřebiče, 
pneumatiky, plasty, papír, kovy, zeleň ze zahrádek stejně jako nebezpečný odpad už 
nebudou končit před kontejnery, ale na našich sběrných dvorech,“ řekl ke smyslu 
kampaně Belda. „Občané mohou odpad ve sběrných dvorech odložit zdarma v množství 
do 3 m3. Navíc tím šetří životní prostředí. 33% svezeného objemného odpadu lze totiž 
dále materiálově či energeticky využít,“ dodal.  

O tom, jak se objemný odpad dotřiďuje a dále využívá i o dalších činnostech 
společnosti OZO Ostrava se bude možno více dozvědět na Dni otevřených dveří pro 
širokou veřejnost, který se rovněž v rámci kampaně koná již tuto sobotu 7. 6. 2008 od 
10 do 17 hodin v areálu OZO v Kunčicích na Frýdecké ulici. 
  
Další informace: 
Mgr. Vladimíra Karasová 
tisková mluvčí OZO Ostrava 
tel.: 602 183 374 
e-mail: karasova@ozoostrava.cz 
www.ozoostrava.cz 

mailto:karasova@ozoostrava.cz
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4. 6. 2008 

V Ostravě přibývá černých skládek, lidé nevědí o sběrných 
dvorech 

 
Ostrava 4. června (ČTK) - V Ostravě přibývá černých skládek. Zatímco v roce 2005 jich 
městští strážníci odhalili osm desítek, loni lidé odložili objemný odpad načerno na 377 
místech. Téměř 1400 tun starého nábytku, pneumatik nebo elektrospotřebičů skončilo na 
sídlištích a v příměstských lesích. Společnost OZO Ostrava, která se stará o odpadové 
hospodářství, proto zahájila informační kampaň. Jejím cílem je omezit skládky a do 
povědomí Ostravanů dostat 18 sběrných dvorů ve městě. Novinářům to dnes řekl ředitel 
společnosti Karel Belda. 
 
V loňském roce Ostravané ve svých domácnostech vyprodukovali celkem 8905 tun 
objemného odpadu. Z tohoto množství skončilo 16 procent na černých skládkách - 
především na sídlištích v ostravských obvodech Poruba a Jih, kde jich lidé založili přes 
dvě stovky. "Lidé odloží vedle kontejnerů starou kuchyňskou linku nebo ledničku, 
přitom kousek od ní si hrají na pískovišti děti," upozornil Belda. 
 
Polovina obyvatel ostravské Poruby a Jihu prý neví, kde se v jejich obvodu sběrný dvůr 
nachází. Téměř 50 procent lidí nemá tušení, že mohou odpad ve sběrném dvoře odložit 
zdarma. Z průzkumu, který si nechala společnost zpracovat v březnu, také vyplynulo, že 
17 procent lidí z obou obvodů vůbec neví, k čemu sběrný dvůr slouží. 
 
Kampaň s názvem Skládka před domem nebo sběrný dvůr? má zabránit tomu, aby lidé 
odkládali objemný odpad vedle kontejnerů na sídlištích nebo v lesích a přírodě. "Druhým 
cílem je upřednostnit sběrné dvory před kontejnery na objemný odpad. Třetina 
svezeného odpadu se totiž dál využívá. Například 85 procent elektrospotřebičů je 
rozebráno v charitní chráněné dílně," řekl ČTK Belda. 
 
V rámci kampaně dostanou obyvatelé velkých sídlišť do poštovních schránek letáky s 
mapou a provozní dobou tří nejbližších sběrných dvorů. Mapy dvorů budou k dostání 
také na ostravských informačních centrech. O správném odkládání objemných odpadů si 
lidé přečtou na samolepkách, kterými OZO Ostrava polepí kontejnery. Společnost za 
kampaň zaplatila necelý milion korun. 
 
Podle Beldy mohou lidé vozit do 18 sběrných dvorů ve městě veškerý objemný odpad 
kromě stavební sutě. "Odevzdat mohou i nebezpečný odpad - autobaterie, chemikálie 
nebo zářivky. Přivézt mohou také trávu, listí nebo spadané ovoce ze svých zahrádek," 
dodal. Čtyři  
 
 



 

 

 
z 18 sběrných dvorů mají otevřeno celý týden od 8:00 do 20:00. O jejich službách se lidé 
dozvědí více na bezplatné lince 800 020 020. Za nelegální odložení odpadu mohou totiž 
dostat pokutu až 50.000 korun. 
 
Hana Záveská tav 
Cas| 11:32 



 

 

 
 

4. 6. 2008   

V Ostravě roste počet černých skládek 
 
Martin KNITL, moderátor 
František TICHÝ, moderátor 
moderátor 
-------------------- 
V Ostravě roste počet černých skládek, vznikají hlavně na velkých sídlištích, přestože za 
jejich založení hrozí až padesátitisícová pokuta. Městská společnost OZO proto přišla s 
kampaní, která má lidi přesvědčit, aby velkoobjemový odpad vozili do sběrných dvorů. 
Podrobnosti zjišťovala Silvie Mikulcová. 
 
Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Čtrnáct set tun, taková je váha skříní, ledniček, praček a dalších nepotřebných věcí, které 
ročně vyhodí Ostravané a které skončí buď okolo kontejnerů nebo ve dvorech či v 
příměstských lesích. Úklid pak město stojí miliony. Největší problém je na velkých 
sídlištích, hlavně v městské části jih a Poruba. Ředitel městské společnosti Karel Belda 
připustil, že si na hromady odpadků lidé stěžují. 
 
Karel BELDA, ředitel městské společnosti OZO Ostrava 
-------------------- 
Spíš to obtěžuje ty slušné lidi, kteří žijou na sídlištích a vadí jim, že sídliště, která jsou 
nyní čím dál krásnější, jsou zaplavena těmi skříněmi a odpady, které tam nepatří. 
 
Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Městská společnost OZO si nechala zpracovat průzkum, ze kterého vyplynulo, že lidé 
často nevědí, jak se mohou odpadu zbavit. Jednou z možností je odevzdat nepotřebné 
věci do sběrných dvorů. V Ostravě jich funguje osmnáct a čtyři z nich mají otevřeno i o 
víkendu. Mluvčí OZA Vladimíra Karasová dodala, že proto spustili i velkou kampaň. 
Obyvatelé sídliště teď ve svých schránkách najdou speciální letáky. 
 
Vladimíra KARASOVÁ, tiskový mluvčí městské společnosti OZO Ostrava 
-------------------- 
Kde mají vyznačeny ty nejbližší sběrné dvory a jejich otevírací doby. Mapa velká, ve které 
je vyznačeno všech osmnáct sběrných dvorů, bude k dispozici ve všech informačních 
střediscích města, no a kromě map, tak se objeví na našich kontejnerech velká 
samolepka, kde bude kontaktní údaj, kde se dá o těch sběrných dvorech dozvědět nejvíc. 
 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.radiotv.cz/img/log/cov.gif&imgrefurl=http://www.radiotv.cz/radio/radio.phtml/cov&h=81&w=120&sz=3&hl=cs&start=1&tbnid=QNJE7XFEkYHl-M:&tbnh=59&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2B%25C4%258Dro%2Bostrava%26gbv%3D2%26hl%3Dcs


 

 

Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ostravská společnost OZO přišla také se speciální linkou s číslem 800020020, kde lidem 
operátoři radí. Dozvědí se například, že ve sběrných dvorech mohou odevzdat vše, 
včetně trávy či chemikálií, výjimkou je ale stavební suť. 



 

 

 

4. 6. 2008   

Ostrava se chce zbavit černých skládek 
 

V Ostravě roste počet černých skládek. Vznikají hlavně na velkých sídlištích, přestože za 
jejich založení hrozí až 50tisícová pokuta. Městská společnost OZO proto přišla s 
kampaní, která má lidi přesvědčit, aby velkoobjemový odpad vozili do sběrných dvorů. 
 
Téměř 1400 tun - taková je váha skříní, ledniček, praček a dalších nepotřebných věcí, 
které ročně vyhodí Ostravané. A které skončí buď okolo kontejnerů nebo ve dvorech či 
v příměstských lesích. Úklid pak město stojí miliony korun.Největší problém je na 
velkých sídlištích, hlavně v městské části Jih a Poruba. Ředitel městské společnosti OZO 
Karel Belda připustil, že si na hromady odpadků lidé stěžují."Spíš to obtěžuje ty slušné 
lidi, kteří žijí na sídlištích a vadí jim, že sídliště, která jsou nyní čím dál krásnější, jsou 
zaplavená skříněmi a odpady, které tam nepatří," dodal Karel Belda.Městská společnost 
OZO si nechala zpracovat průzkum, ze kterého vyplynulo, že lidé často nevědí, jak se 
mohou odpadu zbavit. Jednou z možností je odevzdat nepotřebné věci do sběrných 
dvorů. V Ostravě jich funguje osmnáct a čtyři z nich mají otevřeno i o víkendu.OZO 
spustilo velkou kampaň. Obyvatelé sídlišť teď ve svých schránkách najdou speciální 
letáky. "Mají tam vyznačeny nejbližší sběrné dvory a jejich otevírací doby. Velká mapa, ve 
které je vyznačeno všech osmnáct dvorů, bude k dispozici ve všech informačních 
střediscích města. Na kontejnerech se objeví také velké samolepky s kontaktními údaji," 
říká mluvčí OZO Vladimíra Karasová.Ostravská společnost OZO přišla také se speciální 
linkou 800 020 020, kde lidem operátoři radí. Dozvědí se například, že ve sběrných 
dvorech mohou odevzdat vše včetně trávy či chemikálií. Výjimkou je ale stavební suť. 
 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/461924 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.radiotv.cz/img/log/cov.gif&imgrefurl=http://www.radiotv.cz/radio/radio.phtml/cov&h=81&w=120&sz=3&hl=cs&start=1&tbnid=QNJE7XFEkYHl-M:&tbnh=59&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2B%25C4%258Dro%2Bostrava%26gbv%3D2%26hl%3Dcs


 

 

 

4. 6. 2008   

Ostrava bojuje s černými skládkami 
 
 
Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ostrava bojuje s černými skládkami. Magistrátu vadí hlavně odložené věci, které leží u 
kontejnerů před obytnými domy. Připravili proti informační kampaň, která má u lidí 
upozornit, že některé odpady nepatří do popelnice, ale do sběrného dvoru. 
 
Mojmír ŽÁČEK, redaktor 
-------------------- 
Rozbité skříně, židle, stavební suť, koberce nebo staré pneumatiky, odpad, který nemá u 
kontejneru co dělat. V Ostravě v loňském roce přitom byla nesprávně odložena celá 
šestina velkoobjemového odpadu. 
 
Karel BELDA, ředitel, OZO Ostrava, s. r. o. 
-------------------- 
Pokud to vyhodíme na sídliště, tak to obtěžuje okolí, je tam riziko úrazu pro děti a lidi se, 
kteří se kolem toho pohybují. 
 
Mojmír ŽÁČEK, redaktor 
-------------------- 
Počet nových černých skládek v minulém roce výrazně vzrostl a to i přesto, že se podaří 
odhalit a potrestat každého pátého pachatele. 
 
Zdeněk HARAZIM, Městská policie Ostrava 
-------------------- 
Hrozí sankce až padesát tisíc a mnohdy i vyšší, to už potom záleží na posouzení 
správního orgánu. 
 
Mojmír ŽÁČEK, redaktor 
-------------------- 
Nábytek, koberce, elektrospotřebiče, pneumatiky, plasty, autobaterie, články, zářivky, 
léky, oleje, jakékoliv chemikálie a také těmito nebezpečnými látkami znečištěné obaly 
nebo tráva, listí, spadané ovoce patří do takzvaných sběrných dvorů. Vedení Ostravy a 
společnost Odvoz a zpracování odpadu proto přišlo s kampaní, která bude informovat o 
funkci a umístění těchto dvorů, hlavně se zaměří na velká sídliště, jako jsou Hrabůvka, 
Poruba nebo Zábřeh, kde se černé skládky u kontejnerů objevují nejčastěji. 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://i.iinfo.cz/urs/CT_1-118942114146894.gif&imgrefurl=http://www.digizone.cz/aktuality/hostem-cafe-x-na-ct1-byl-vladimir-zelezny/&h=64&w=64&sz=2&hl=cs&start=9&tbnid=ws9sIR7eKamYmM:&tbnh=64&tbnw=64&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2B%25C4%258Dt1%26gbv%3D2%26hl%3Dcs


 

 

 
Dalibor MADEJ, náměstek primátora Ostravy /ODS/ 
-------------------- 
Jak se setmí, tak lidé rádi vynesou to, co nemají před kontejnerem, jsou v podstatě v 
anonymitě. 
 
Mojmír ŽÁČEK, redaktor 
-------------------- 
Během informační kampaně se tak obyvatelé Ostravy dozvědí, kde je nejbližší sběrný 
dvůr, co do něj odkládat a hlavně to, že jeho služby jsou zdarma. Celkově osmnácti 
sběrných dvorů na území Ostravy jsou dokonce čtyři otevřeny sedm dní v týdnu od osmi 
do osmi. 
 



 

 

 

5. 6. 2008 

Do sběrných dvorů lze odložit odpad zcela zdarma 

 
Černé skládky na území města Ostrav nedávají spát společnosti OZO Ostrava, která má 
na starosti komunální odpad. Nejvíce černých skládek se objevuje v obvodech Ostrava-
Jih a Poruba.  

 
Skládka na Volgogradské ulici  

Rok od roku stoupá v městě Ostravě počet výskytu černých skládek. V roce 2005 jich 
bylo zaznamenáno 85, o tři roky později se jejich počet dle údajů Městské policie Ostrava 
a OZO Ostrava téměř zpětinásobil na 377. Přitom toto číslo je značně relativní. Ve 
statistice figuruje Slezská Ostrava s jednou černou skládkou za loňský rok, avšak 
společnost OZO zlikvidovala za stejný rok ve slezské Ostravě 199 větších či menších 
černých skládek. Takže v celé Ostravě jich nebude 377, ale možná stonásobně více. 

Ze všeho objemného odpadu je 16 % (tj. 1390 tun) uloženo nelegálně. Zakládání skládek 
přitom znečišťuje přírodu i sídliště a ohrožuje bezpečnost občanů, zejména dětí. 

„Nejvíc černých skládek vzniklo v největších městských obvodech Ostravě-Jihu a 
Porubě," uvedl Karel Belda, ředitel společnosti OZO Ostrava, která má na starosti 
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odpadové hospodářství na území města. „Průzkum mezi obyvateli těchto dvou obvodů 
ukázal, že lidé zakládají skládky před kontejnery, protože nevědí, kde se v jejich obvodu 
nachází sběrný dvůr.  Druhým důvodem je malé povědomí, k čemu sběrné dvory slouží a 
mylný názorový stereotyp, že objemný odpad může být ponechán před kontejnery," 
dodal ředitel Belda. OZO Ostrava proto zahájila informační kampaň zaměřenou na 
propagaci sběrných dvorů s názvem: Skládka před domem nebo sběrný dvůr? 

„Jako součást kampaně vydáváme mapy sběrných dvorů s provozními dobami, které 
budou k dostání na informačních centrech a v dalších městských institucích a 
společnostech. Kontejnery na směsný odpad budou polepeny samolepkou, která 
informuje o správném způsobu odkládání objemných odpadů, o zřízení nové infolinky 
800 020 020 
a webových stránkách společnosti. Na těch jsou mapy sběrných dvorů online. Odkaz na 
naše webové stránky mohou občanů vidět také na popelářských autech," popsala tisková 
mluvčí OZO Vladimíra Karasová. 

„Doufáme, že starý nábytek, koberce, televizory a další elektrospotřebiče, pneumatiky, 
plasty, papír, kovy, zeleň ze zahrádek stejně jako nebezpečný odpad už nebudou končit 
před kontejnery, ale na našich sběrných dvorech," řekl ke smyslu kampaně Belda. 
„Občané mohou odpad ve sběrných dvorech odložit zdarma v množství do 3 m3. Navíc 
tím šetří životní prostředí. Třetinu svezeného objemného odpadu lze totiž dále 
materiálově či energeticky využít," dodal Karel Belda. 

René Stejskal  
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Ostrava bojuje s černými skládkami 
 
Monika HORSÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ostrava bojuje s černými skládkami. Magistrátu vadí hlavně odložené věci, které leží u 
kontejnerů před obytnými domy. Připravili proto informační kampaň, která má lidi 
upozornit, že některé odpady nepatří do popelnice, ale do sběrného dvora. 
 
Mojmír ŽÁČEK, redaktor 
-------------------- 
Rozbité skříně, židle, stavební suť, koberce nebo staré pneumatiky. Odpad, který nemá u 
kontejneru co dělat. V Ostravě v loňském roce přitom byla nesprávně odložena celá 
šestina velkoobjemového odpadu. 
 
Karel BELDA, ředitel, OZO Ostrava, s. r. o. 
-------------------- 
Pokud to vyhodíme na sídliště, tak to obtěžuje okolí, je tam riziko úrazu pro děti a lidi, 
kteří se kolem toho pohybují. 
 
Mojmír ŽÁČEK, redaktor 
-------------------- 
Počet nových černých skládek v minulém roce výrazně vzrostl, a to i přesto, že se podaří 
odhalit a potrestat každého pátého pachatele. 
 
Zdeněk HARAZIM, Městské policie Ostrava 
-------------------- 
Hrozí sankce až padesát tisíc a mnohdy i vyšší, to už potom záleží na posouzení 
správního orgánu. 
 
Mojmír ŽÁČEK, redaktor 
-------------------- 
Nábytek, koberce, elektrospotřebiče, pneumatiky, plasty, autobaterie, články, zářivky, 
léky, oleje, jakékoliv chemikálie a také těmito nebezpečnými látkami znečištěné obaly 
nebo tráva, listí, spadané ovoce patří do takzvaných sběrných dvorů. Vedení Ostravy a 
společnost Odvoz a zpracování odpadů proto přišlo s kampaní, která bude informovat o 
funkci a umístění těchto dvorů. Hlavně se zaměří na velká sídliště, jako jsou Hrabůvka, 
Poruba nebo Zábřeh, kde se černé skládky u kontejnerů objevují nejčastěji. 
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Dalibor MADEJ, náměstek primátora Ostravy /ODS/ 
-------------------- 
Jak se setmí, tak lidé rádi vynesou to, co nemají, před kontejner a jsou v podstatě v 
anonymitě. 
 
Mojmír ŽÁČEK, redaktor 
-------------------- 

Během informační kampaně se tak obyvatelé Ostravy dozvědí, kde je nejbližší sběrný 
dvůr, co do něj odkládat a hlavně to, že jeho služby jsou zdarma. Z celkově osmnácti 

sběrných dvorů na území Ostravy jsou dokonce čtyři otevřeny sedm dní v týdnů od osmi 
do osmi.
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Ostravu trápí černé  skládky 
 

Robert HEČ, moderátor 
-------------------- 
Ostravu trápí černé skládky. Městský zpracoval odpadu na jejich likvidaci ročně 
vynakládá mnoho milionů korun. Přitom by stačilo, aby lidé odvezli odpad do sběrných 
dvorů. 
 
Tomáš KOŘISTKA, redaktor 
-------------------- 
Tyto obrázky jsme natočili v Ostravě-Porubě. Podobně to ale vypadá na spoustě dalších 
míst ve městě. Jen loni bylo hlášeno 377 černých skládek. Firma OZO, která odpad 
likviduje, se rozhodla s touto situací skoncovat a zahájila informační kampaň. 
 
Karel BELDA, ředitel společnosti OZO 
-------------------- 
Doručíme na velkých sídlištích občanům letáčky, kde je budeme informovat o umístění 
sběrných dvorů, dále na kontejnery na směsný odpad dáme nálepku, kde rovněž budeme 
informovat. 
 
Dalibor MADEJ, náměstek primátora Ostravy /ODS/ 
-------------------- 
My tu kampaň vítáme. Myslím, že to přispěje k čistotě města. 
 
Tomáš KOŘISTKA, redaktor 
-------------------- 
V Ostravě je osmnáct sběrných dvorů a čtyři z nich jsou otevřeny sedm dní v týdnů od 
osmi do dvaceti hodin. Devětačtyřicet procent lidí  nevědělo, že odpadu se ve sběrném 
dvoře zbaví zadarmo. Lidé také mnohdy neví, že za černé skládky mohou zaplatit i 
pokutu. 
 
Zdeněk HARAZIM, náměstek ředitele MP Ostrava 
-------------------- 
Ve výši do padesáti tisíc korun, ale může být i pochopitelně na základě rozhodnutí 
správního orgánu i vyšší. 
 
Tomáš KOŘISTKA, redaktor 
-------------------- 
 
 



 

 

Odpad, který končí ve sběrných dvorech, je navíc dále využíván ze 33 %. Například 
elektronika a domácí spotřebiče jsou rozebírány v chráněných dílnách. 
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Černé skládky 

 
 

Ostravu trápí černé skládky. Městský zpracovatel odpadů na jejich likvidaci ročně 
vynakládá mnoho milionů korun. Přitom by stačilo, aby lidé odvezli odpad do sběrných 
dvorů. 
 

URL| http://www.rta.cz/index.html?video=10023882 



 

 

 

6. 6. 2008 

 

   Kam s ním 
 

V Ostravě přibývá černých skládek. Podle údajů firmy, která v Ostravě odpady 
zpracovává a likviduje, jsou jich stovky. Zdaleka přitom nejde o nějaké lesíky - častěji je 
to okolí popelnic na velkých sídlištích. 
 
Ledničky, pračky, koberce, skříně - zkrátka vše, co se do popelnice nevejde, lidé často 
odkládají vedle kontejnerů. Těžko říct, zda vůbec tuší, že se tím dopouštějí trestného činu 
a že jim hrozí až padesátitisícová pokuta. Ve městě přitom existuje osmnáct sběrných 
dvorů, které na tuny zmíněného odpadu čekají. Jenže člověk je tvor líný a tahat se se 
starou skříní dál než k nejbližší popelnici se mu nechce. Kolikrát to nemá ani jak odvézt. 
A auto něco stojí.Na druhou stranu to ale lidé, kteří staré věci ke kontejnerům odstavují, 
myslí mnohdy i dobře. Pro ně už nepotřebné věci totiž mohou ještě posloužit někomu 
jinému. A skříň či stůl u popelnice zpravidla také dlouho nezůstane. Sám jsem si tak kdysi 
pořídil několik židlí. A odstavenou nefunkční pračku zase odvezou sběrači šrotu.Mnohdy 
ale o tyto staré věci zájem není a navíc k nim pak pod rouškou anonymity přidávají další 
lidé i jiné věci. A černá skládka hyzdící okolí je na světě. Co s tím? OZO Ostrava kvůli 
tomu rozjíždí velkou kampaň, ve které o existenci sběrných dvorů bude informovat. Lidé 
dostanou do schránek letáky, další informace budou na nálepkách umístěných na 
kontejnerech a popelnicích. Jestli to k něčemu bude, ukáže až čas. Myslím ale, že kdyby 
firma na kritická místa - třeba čtyřikrát do roka - přistavila velkoobjemové kontejnery, 
lidé by to určitě ocenili více než leták, který stejně v drtivé většině případů skončí v koši. 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/462445 
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