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Ve Vratimově dne 6. září 2013
Stížnost na nakládání s tříděným odpadem
Vážený pane řediteli,
vaše společnost je nejen významným zpracovatelem

odpadu, ale dlouhodobě

také propagátorem

třídění. V oblasti propagace třídění jste udělali obrovský kus práce, za což vám patří mé velké uznání.
Jedním z cílů občanského sdružení Rovnovážka je osvěta v oblasti ochrany životního prostředí,
k němuž také třídění patří. Z pozice předsedkyně tohoto sdružení se na vás obracím se stížností na
činnost společnosti OZO Ostrava. Tento dopis je koncipován jako otevřený a umísťuji ho na naše
webové stránky.
O co jde:
Před několik týdny jsme spolu s přáteli vyklízeli rodinný dům. Měli jsme objednaný kontejner na
objemný odpad. Při vyklízení jsme na můj popud poctivě třídili sklo do samostatných
ho posléze dovezli do sběrného dvora na ulici Frýdecká. Důvodem nebyl nedostatečný
objednaného

kontejneru,

objem

ale potřeba chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí.

Když jsme vytříděné sklo dovezli do sběrného dvora, bylo vaším zaměstnancem
kontejneru

pytlů, abychom

se směsným odpadem s argumentem,

umístěno do

že tam má k dispozici jen malý zvon na sklo, který

se rychle plní a že by bylo zbytečné zkoušet ho tam dávat. Velmi mě to zamrzelo a přišlo mi to
naprosto demotivující.

Obvykle lidi přesvědčuji, že třídění má smysl a nyní jsem se sama stala

svědkem toho, jak špatně může být s vytříděným

odpadem nakládáno.

Prosím vás o vyjádření a provedení nápravných opatření např. v podobě posílení kapacity nádob na
tříděný odpad ve sběrném dvoře a lepším proškolení vašich zaměstnanců.
Děkuji.
S pozdravem

Rovnovážka, 0.5 .
. Na Hranici 456

~VratimoV-Horní

~.

LJ

/

Je: 227 60 482

,--/I~~
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