
Frýdlantský čtvrtletník 
„o ODPADECH“ 

 
 

 
 
 

Zodpovědností pro lepší Frýdlant? 
 
 

Informací o odpadech neustále přibývá. 
Tento čtvrtletník poskytne občanům města informace o dění 

v oblasti odpadů ve Frýdlantu. 
Každé čtvrtletí Vám tak přiblížíme situaci ohledně komunálních, 

tříděných a jiných odpadů v našem městě. 
 
 
 

Období 4-6/2013 
 

 
 



Náklady na odpady 
 
Každého občana jistě zajímá, kolik a za co vlastně platí.  
 
Následující tabulka nám ukáže, kolik finančních prostředků je vynaloženo na 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. A zároveň, kolik finančních prostředků je vybíráno od 
občanů na úhradu místního poplatku za provoz tohoto systému. 
 

 
Náklady na systém jsou tvořeny náklady na shromažďování (např. vyprazdňování 
shromažďovacích prostředků), přepravu (např. náklady na překládání odpadů a 
jejich přepravu), sběr (např. platby svozové společnosti) a využití (např. náklady na 
využití, odstranění, včetně poplatku za uložení na skládce). V letech 2009 až 2011 
to byly ještě náklady na složenky. 
 
Předpis jsou finanční prostředky od občanů. Tyto prostředky jsou odváděny proto, 
že jsou tu občané hlášeni k trvalému pobytu či zde mají objekt určený k rekreaci. 
 
- Ztráta / + zisk vyjadřuje částku, kterou město hradí ze svého rozpočtu a doplácí 
tak nemalé finanční prostředky na provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
 
 
 
Kdo se podílí na poplatku? 
 
Poplatníkem jsou všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt (nově  
od 1. 7. 2013 i občané hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně městského úřadu), 
dále pak cizinci dle článku 2, bodu 1 a), uvedeni v obecně závazné vyhlášce č. 
2/2013. Mezi další poplatníky patří i fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 
Ve Frýdlantu jde cca o 7.500 tis. osob a zhruba 100 chatařů. 
 
 

 
 

Období Náklady celkem Předpis - Ztráta / + zisk 

2009  5.114.866,70  3.173.128,00 - 1.941.738,70 

2010  5.278.788,20  3.352.859,50 - 1.925.928,70 

2011  5.289.958,40  3.454.827,10 - 1.835.131,30 

2012  6.027.208,603  3.441.195,33 - 2.586.013,273 

2013   3.013.604,30    
 odhadem 

 1.795.898,00 - 1.217.706,30 
odhadem 

celkem 24.724.426,203 15.217.907,93 9.506.518,273 



Co jsme udělali pro snížení poplatku? 
 
Od roku 2011 prochází systém postupnými změnami.  
 
Prvním zásadním krokem byla úprava objemu nádob na odpady a četnosti vývozu 
podle počtu obyvatel v jednotlivých nemovitostech. Tímto krokem město uspořilo 
částku cca 700 tis. Kč.  
 
Druhým krokem byla změna formy placení poplatku. Byla zrušena forma složenek, 
která město stála ročně cca 78 tis. Kč. Namísto složenek je tu pro občany možnost 
zapojit se do SMS systému, kdy jim budou poskytovány informace o blížící se 
splatnosti po sdělení svého mobilního telefonního čísla popř. e-mailové adresy.  
 
Třetím krokem došlo k rozšíření sběrných hnízd na tříděný odpad. Z původních cca 
19 sběrných hnízd došlo k navýšení o deset nových stanovišť. Celkem je tedy 
v současné době po městě rozmístěno 29 sběrných hnízd, kam mohou občané 
města třídit jednotlivé druhy odpadů. Třídí se papír, PET lahve, plast směsný včetně 
nápojových kartonů a pak také sklo.  
 

 
  
 
Nově došlo k rozmístění kontejnerů na drobné elektro odpady v rámci 
zpětného odběru elektrozařízení. Tyto nádoby nám byly poskytnuty a 
zároveň jsou provozovány zdarma kolektivním systémem ASEKOL a 
vyskytují se v ul. Bezručova (pod MŠ Bělíkova), v ul. Okružní 

(parkoviště u pošty) a pak také v ul. Raisova (před sběrným dvorem).  
 
      
 
Spolu s rozmístěním kontejnerů na elektroodpad došlo 
k rozmístění kontejnerů na použitý textil na tato místa: sběrný dvůr 
v ulici Raisova, Dům s pečovatelskou službou – Novoměstská 
ulice, Zahradní ulice, Holečkova ulice a u Krejčamu - Větrov.  
 
 
 

Co můžete pro snížení poplatku udělat vy? 
 
Od března 2013 je tu zaveden nový doplňkový sběr tříděného odpadu, jehož 
prostřednictvím si může každý řádně platící občan Frýdlantu snížit výši místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Zapojení občané mají možnost třídit papír, PET 
lahve a „ostatní plasty“ včetně nápojových kartonů. Sleva pro rok 2013 je 1,50 Kč 
za 1 kg PET lahví, 1,50 Kč za 1 kg ostatního plastu a 0,50 Kč za 1 kg papíru.   

 

 
MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 
 



Pro zvýšení motivace občanů k třídění komunálního odpadu vyhlašuje město 
Frýdlant motivační soutěž „Třídíme, šetříme, sbíráme“. 
 
Soutěže se automaticky účastní všichni občané zapojení do pytlového sběru 
tříděného odpadu a hodnocena bude nejvyšší ušetřená částka. 
 
Soutěž bude vyhodnocována každé 3 měsíce. Výherce bude vyrozuměn písemně a 
výhru si bude moci převzít v budově radnice, v I. patře č. dv. 13-16.  
 
Nejaktivnějšími sběrači za období duben až červen 2013 jsou: 
 

1. místo: Vít Kestner  
2. místo: Michal Jurkovič 
3. místo: Lada Dědková 

 
Pro výherce za období 4-6/2013 jsou připraveny tyto ceny: 
 
1. místo:  voucher do Centra Babylon pro dvě osoby na jednu noc, vč. snídaně, 
  celodenních vstupů do Aquaparku, Lunaparku a iQparku po celou  
  dobu pobytu 
2. místo: 2 celodenní vstupenky do Wellness Centra v Centru Babylon 
3. místo: 4 celodenní vstupenky do iQparku v Centru Babylon 
 

Čtvrtletník je novou formou pro poskytování informací občanům, kteří se chtějí 
aktivně podílet na udržování svého města v pořádku, čistotě a mají zájem se 

dozvědět něco nového. Rádi bychom, aby se z toho stal nástroj pro spolupráci a pro 
poskytování zpětné vazby od občanů.  

Proto uvítáme jakékoliv nápady a připomínky pro další vývoj čtvrtletníku. Své 
náměty zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu 

gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz  
 

Tento čtvrtletník vznikl ve spolupráci s panem starostou, paní tajemnicí a dalšími 
pracovníky městského úřadu. 

 
© by MĚSTO FRÝDLANT 

 
Pokud máte zájem o zasílání tohoto čtvrtletníku v elektronické podobě, vyplněné údaje níže 
zašlete na adresu: gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz 
 
Mám zájem o zasílání čtvrtletníku v elektronické podobě:   
 
Jméno:..................................................................................................................... 
 
Adresa:..................................................................................................................... 
 
 
E - mail: .................................................................................................................. 
 

 


