
 Frýdlantský čtvrtletník 

„O ODPADECH“ 
 
 

 
 
Mobilní telefon má dnes už téměř každý. Módní vlny a neustálé inovace těchto přístrojů vedou 

k tomu, že je lidé čím dál tím častěji vyměňují za nové a modernější. Z hlediska šetrnosti 

k přírodě to ale není zrovna ekologické. Více na straně 2.                 Il. foto: Martina Petrášková 

 

 

 

Víte, že mobilní telefony jsou nejčastěji obměňované elektrospotřebiče na světě? A že je 

ekologičtější je používat co nejdéle, než je recyklovat?  
Kdy bude svoz pytlů v pytlovém systému tříděného odpadu v roce 2020?  

Dozvíte se v tomto čísle čtvrtletníku O odpadech.  

 
 

Období 4 – 6 / 2020 

 

 
 



Mobilní telefon je v současnosti nejčastěji obměňovaný elektrospotřebič 

na světě 

 
 
S mobilním telefonem získal člověk další hračku, která ho stojí čas a peníze, a lidstvo další 

novou kategorii odpadu. Máme co do činění s miliardami starých a nepoužívaných 

mobilních telefonů. Nejen vysloužilý telefon však představuje odpad, odpady také vznikají i 

při jejich výrobě. Veškeré činnosti spojené s výrobou jednoho chytrého telefonu, tedy od 

těžby, rafinace, dopravy a výroby, na sebe mohou navázat až 1 tunu různých odpadů.  

 

 

 
Mobilní telefon je plný bohatství 

 

Je to dost podobné jako u automobilového (či vlastně téměř u jakéhokoli jiného) průmyslu. 

Nejvíce škod napáchá těžba surovin, výroba, doprava a likvidace. Tím bohatstvím 

samozřejmě nemáme na mysli váš adresář, hry nebo fotografie a videa. Nýbrž „bohatství“ 

v podobě materiálů využitých pro výrobu. V jednom současném takzvaně chytrém mobilu 

může být 40 miligramů zlata. A zlato je jednoznačně na vysloužilých mobilech to 

nejzajímavější. Jenomže, ať má obsah mobilních telefonů jakoukoliv hodnotu, je třeba brát 

v potaz i náklady na jejich získání. Sběr, svoz, rozebrání.  

Život každého mobilního telefonu nebo tabletu (a vlastně čehokoliv jiného) začíná u surovin. 

Jejich těžby a výroby. Těží se hliník, zlato, stříbro, měď, olovo, tantal, nikl, lithium, cín, 

křemík, platina, kovy vzácných zemin nebo suroviny pro výrobu skel. Vyrábějí se plasty, 

pryž, papír na obaly. Pak je třeba ještě sehnat například beryllium, rtuť, paladium, arsen a 

kdoví co ještě. Třeba kůži na luxusní modely. Ano, všechny tyto materiály v chytrých (i 

nechytrých) mobilních telefonech najdeme. Jak vidno, každý mobil v sobě skrývá opravdové 

poklady. V každém z nich odhadem zhruba za 20 Kč. 

 
Je lepší přístroj používat déle, než ho recyklovat 

 
Prodlužování životnosti čehokoliv je prospěšnější a rozumnější, než hned zbrkle recyklovat. A 

to neplatí jen o mobilních telefonech. K celkovému počtu mobilních telefonů je třeba počítat 

i tablety, které svým způsobem představují mobilní telefony s větším displejem. Mají 

technologicky blíže k telefonům než k počítačům. 

Kdykoliv čtete o tom, že je třeba vysloužilý mobil odevzdat, přemýšlejte. K likvidaci má smysl 

odevzdávat jen již nefunkční mobily. Mobil, který je funkční, může sloužit dále někomu 

jinému. 

Drobný elektroodpad tvoří dnes až 40 % veškerého vyprodukovaného elektroodpadu. 

Odhaduje se, že v roce 2020 vznikne v ČR kolem 100 milionů kusů elektroodpadu a drobný 

elektroodpad bude tvořit až 70 %. 

Ve Frýdlantě lze drobný elektroodpad odkládat do červených kontejnerů na elektroodpad 

ASEKOL nebo ve sběrném dvoře v ulici Raisova. 



Poplatek za odpady v roce 2020 

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů v roce 2020 činí 790,- Kč na osobu. Poplatek se hradí ve 

dvou splátkách, a to: 395,- Kč do 30. 4. a 395,- Kč do 31. 10. 

 

Platit lze v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Městského úřadu Frýdlant nebo 

převodem na účet vedený u České spořitelny č. ú. 19 - 2604599359/0800 s přiděleným 

variabilním symbolem. 

 

Při platbě převodem na účet musí být platba za každého poplatníka provedena zvlášť a 

přidělený variabilní symbol musí být uveden v kolonce variabilní symbol. Pokud 

nebude variabilní symbol správně uveden, platba nebude zaúčtována a poplatníkům 

budou vznikat nedoplatky. 

 

 

Otevírací doba sběrného dvora v ulici Raisova 

 

PO 7:00 – 11:30              12:30 – 16:00  
ÚT 7:00 – 11:30              12:30 – 15:00 

ST 7:00 – 11:30              12:30 – 15:00 

ČT 7:00 – 11:30              12:30 – 15:00 

PÁ 7:00 – 11:30              12:30 – 14:00 

 

V období od 16. 5. 2020 do 31. 10. 2020 také každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 
 

 
 

 

Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2020 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

26. 8., 30. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12. 

 

Prosíme všechny třídiče, kteří si nechávají pytle s vytříděným odpadem svážet, aby pytle 

připravili vždy v den svozu nejpozději v 6.00 hodin ráno. 

Maximální tolerovaná váha každého pytle nebo krabice je 10 kg, krabice nesmí být větší než 
je velikost městem dodávaného pytle na třídění papíru. Nadměrně velké nebo těžké krabice 

či pytle s vytříděným odpadem nebudou od domu odváženy. 



Motivační soutěž pro občany 

S ohledem na situaci, která v naší zemi nastala v souvislosti s pandemií koronaviru a 

vládními opatřeními, neproběhl v březnu 2020 svoz pytlů. Z tohoto důvodu nebylo 

hodnoceno 1. čtvrtletí roku 2020. Proto nyní hodnotíme období od ledna do června 2020. 

Nejaktivnějšími sběrači za období leden až červen 2020 byli: 

1. místo: Michal Gašpár  

2. místo: Martin Petřík  

3. místo: Hana Velclová  

Výherci budou vyrozuměni písemně. Výhru si mohou převzít v budově radnice, na odboru 

majetkosprávním, číslo dveří 8. 

 

 

 

 

 

 
 

Tisk tohoto čtvrtletníku je sponzorován společností FCC Česká republika, s.r.o. 

 

 
 

 

 

Čtvrtletník vznikl ve spolupráci s tajemnicí města a tiskovou mluvčí městského úřadu. 

Náměty a připomínky zasílejte e-mailem na adresu gabriela.souckova@mu-frydlant.cz. 
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