
Zero
Waste City





SPOLEČNĚ ZA ČISTÉ 
ULICE

Systém Zero Waste City 
umožňuje:

• obyvatelům zlepšovat 
životní prostředí, ve kterém 
žijí pomocí mobilní aplikace 

• zodpovědným subjektům 
rychle a efektivně reagovat 
na tyto podněty.



JEDNODUŠE, RYCHLE 
A EFEKTIVNĚ

Nepátrejte po lidech, kteří mají
svoz odpadu na starosti. Copak
jste detektiv? Nechte to na 
aplikaci Zero Waste City, udělá to 
za vás.

Systém je založený na platformě 
Google maps tvořený mobilní 
aplikaci určenou pro širokou 
veřejnost a webových stránek pro 
subjekty veřejné správy a subjekty 
mající samostatnou právní formu 
zabezpečující služby občanům. 



MOBILNÍ APLIKACE PRO OBČANY

SKENUJ 
Když je koš plný, stačí prostřednictvím 
aplikace oskenovat nálepku s QR 
kódem.
Pozn. netýká se kontejnerů. 

NAHLAŠ
Našli jste nepořádek? Stačí ho vyfotit 
pomocí aplikace a tato zpráva bude 
automaticky předána subjektu 
odpovědnému za danou oblast. 

INFORMACE
Na mapě naleznete polohu kontejnerů 
na komunální a separovaný odpad 
včetně informací jak se v dané svozové 
oblasti třídí. 

INFOFORMACE
Zde naleznete polohu a otevírací 
hodiny sběrných dvorů. Také sem 
dostanete upozornění na období a 
rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů. 

Kdokoliv si může zdarma stáhnout aplikaci ZERO WASTE CITY, kde naleznou základní informace jak
naložit s odpadem a umožňuje jim komunikovat se subjekty zodpovědnému za danou oblast dle GPS
polohy.



ADMIN SEKCE PRO MĚSTO

• MAPA
• Inventarizovaní mobiliáře včetně 

GPS polohy

• Zobrazováni hlášení 

• Sběr dlouhodobých dat a jejich 
vyhodnocení na mapě 

• Komunikace s uživateli mobilní 
aplikace. 

• Komunikace mezi spolupracujícími 
subjekty veřejné správy a subjekty 
konající ve veřejnému zájmu  

• Aktualizace a zanášení nových dat v 
reálném čase

Zaplacením ročního licenčního poplatku získávají přístup k webovému rozhraní, kterého základ tvoří mapa obvodu/ 
obce. Stránka slouží jako komunikační a operační platforma. Umožňuje nastavení dlouhodobých opatření šetřící čas a 
prostředky. 



ČAS JSOU PENÍZE, ŠETŘÍME ČAS I PENÍZE 

SYSTÉM ZWC UMOŽŇUJE: 
• Spolupráci se subjekty veřejné správy na jedné platformě
• Informovat veřejnost o pozicích barevných kontejnerů na tříděný a 

komunální odpad včetně operativních změn
• Zabezpečit informovanost veřejnosti o správném třídění v dané 

svozové oblasti
• Informovat veřejnost o poloze sběrných dvorů a jejich provozu
• Možnost zanesení včetně operativních změn a informací občanům
• Sběr informací pro nastavení dlouhodobých opatření a 

vyhodnocení
• Moderní a efektivní komunikaci s občany a kooperujícími subjekty
• Reklamu a PR městu

Informovaná veřejnost tak může snáz 
participovat na odpovědném nakládaní s 
odpady, účastnit se na správě města ve 
kterém žijí a zapojením do systému tak obci v 
kooperaci se svozovými společnostmi aktivně 
zlepšovat služby poskytované občanům.



JSME OTEVŘENÍ LIDÉ, OTEVŘENÍ NOVÝM VÝZVÁM 

Správný čas, správné místo a jedinečný projekt jsou tím, co nás motivuje pracovat a posouvat
hranice poskytovaných služeb. Pojďme tedy společně dovést chytrou myšlenku k cíli! 

Mgr. Eliška Olšáková| team@energosolutions.com |zerowastecity.cz |facebook

DĚKUJEME ZA POZORNOST

https://zerowastecity.cz/home
https://www.facebook.com/zerowastecityaplication/

