
 Frýdlantský čtvrtletník 

„O ODPADECH“ 
 
 

 
 
Pytlový systém třídění odpadů má v našem městě už svojí tradici. Občané města mohou tímto 

způsobem třídit nápojové kartony, papír, PET lahve a plasty. Avšak i přes množství informací 

o správném třídění, se najdou tací, kteří do pytlů vhodí i to, co tam nepatří.    Více na straně 2.  

Foto: Gabriela Součková 

 

 

 

 

V tomto čísle čtvrtletníku si připomeneme, jak správně třídit v pytlovém systému a co je 

zapotřebí už odnést do sběrného dvora. 
Kdy bude letošní poslední svoz pytlů tříděného odpadu.  

A stále pokračuje i motivační soutěž pro občany.  

 
 

Období 7 – 9 / 2020 

 

 
 
 



Třídění odpadu má smysl  

 
Třídění odpadů prostřednictvím pytlového sběru má v našem městě již několikaletou tradici. 

V roce 2013 byl zaveden systém, díky kterému mohou občané snížit, či dokonce (jak se letos 

mnohým povedlo), vynulovat svůj místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.   

 

Pytlový systém třídění odpadů prošel v průběhu let 

několika změnami, které mají za cíl zefektivnit třídění. 

Např. k původnímu třídění papíru, plastů a PET lahví 

bylo přidáno třídění nápojových kartonů. Dále pak 

došlo ke změně barvy pytlů na třídění, kdy díky 

průhlednosti pytlů na plast, PET lahve a nápojové 

kartony je lépe vidět, co občané v pytlích vytřídí a 

další změnou je nahrazení původních čárových kódů 

QR kódy, které umožňují lepší identifikaci a načtení. 

 

Do tohoto systému je zapojeno již přes tisíc domácností, které třídí papír, PET lahve, plasty 

a nápojové kartony. Z velké části je vše vytříděno tak, jak má být. 

Ale i přes množství informací o třídění se stále najdou jedinci, kteří do pytlů odkládají např. 

polystyren, květináče, hračky apod. (viz. foto níže). Takový odpad nelze dále zpracovat.  

 

  
 

Jak tedy správně na třídění? 

 

PET lahve –   patří tam: PET lahve všech barev s víčkem i bez víčka  

nepatří tam: znečištěné PET lahve a ostatní plasty 

 

Nápojové kartony – patří tam: vypláchnuté krabice od mléka, vína, džusů apod. 

 

Papír -          patří tam: noviny, časopisy, letáky, sešity, bloky, diáře, deníčky, památníčky, 

knihy (bez tvrdých obalů), brožury, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský 

papír (i ze skartovaček), kartony, krabice (rozložené), balicí papír, dopisní 

obálky, pozvánky, vizitky, papírové krabičky od čajů, papírové obaly od 

čajových sáčků, cukru, mouky, papírové krabičky od sýrů, papírové obaly od 

čokolád krabičky od zubních past apod. 

                      nepatří tam: papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka, džusů, kopíráky, 

zalaminovaný papír, toaletní papír, ruličky od toaletního papíru a papírových 

utěrek, papírové obaly a plata od vajec, papírové kapesníčky, vlhčené papírové 

utěrky, odličovací tampony, mastný, mokrý, zdehtovaný nebo jinak znečištěný 

papír. 

 



Plasty -         patří tam: kelímky od jogurtů, jogurtových nápojů, vaničky od pomazánek, 

margarínů, masa, salámu, plátkových sýrů, obaly od šamponů, sprchových 

gelů, tekutých mýdel, igelitové sáčky, igelitové tašky, mikrotenové sáčky, 

obaly, ve kterých byly zabaleny různé potraviny (např. těstoviny, piškoty, 

bonbony, sušenky apod.) – vše musí být čisté a vypláchnuté! 

                     nepatří tam: polystyren, plastové kbelíky, víka od kbelíků, lino, perlinka, 

mřížky na malování, špachtle, trubky z PVC, kanystry, přepravky, plastové 

koše na prádlo, lahve a kanystry od čistících prostředků, kde je na obalu 

některý ze symbolů nebezpečnosti, např.  , nebo (savo, jar, pur, 

čističe na WC, louh, bazénová chemie, směs do ostřikovačů skel, fridex), dózy 

od pracích prostředků a aviváží, natáčky, hřebeny, zubní kartáčky, tuby od 

zubní pasty, vysavač a hadice od vysavače, ploutve na potápění, kabely, 

ramínka na šaty, houbičky na nádobí, špinavé nebo mastné igelitové sáčky, 

molitan, mirelon,  květináče, uschlé květiny, hlína, hračky, mincovníky, dózy 

od autolékárničky, plastový nábytek, jídlonosiče, pěnové menuboxy od jídla, 

prkénka a nádoby od toalety, plastové rohože, obaly na CD a DVD, síťky na 

ovoce a zeleniny, kryt na talíř do mikrovlnky, teflonové nádobí, plastové 

podnosy, misky, zahradní hadice, plastové vázací pásky (př. na balíky), 

platíčka od léků, dětské sedačky do aut a na kola, in-line brusle, cyklistické 

přilby, nočníky, sáčky od porcované kávy, kapsle z kávovarů, plasty 

z automobilů, cartridge z tiskáren.  

 

Při třídění je také důležité, aby váha každého pytle nebo krabice nepřesahovala 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 z důvodu 

špatné manipulovatelnosti odváženy od domu ani načítány.  

 

Všem, kteří daná pravidla respektují a třídí odpad tak, jak se má, děkujeme.  

 

Poslední letošní svoz proběhne již 16. prosince!!! 

 

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

připravili v den svozu nejpozději v 6.00 hodin ráno. 

 

 

Poplatek za odpady v roce 2020 

 

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

odstraňování komunálních odpadů letos činí 790,- Kč na osobu a rok. Poplatek se hradí ve 

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

 

Prosíme všechny, aby si zkontrolovali, zda mají tento poplatek uhrazen. Pokud ne, platbu 

proveďte co možná nejrychleji. 

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 
 

 
Každá 1. sobota v měsíci  8:00 – 12:00 
 

 

 

Motivační soutěž pro občany 

V období červenec až září 2020 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany, zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu. 

Nejaktivnějšími sběrači za období červenec až září 2020 byli: 

1. místo: Antonie Buriánková  

2. místo: Jan Hoť  

3. místo: Roman Haniš  

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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