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Je tu druhé číslo Frýdlantského čtvrtletníku „o ODPADECH“. 
Najdete v něm informace o průběhu akce „Pytlový sběr tříděných 
odpadů“, o množství vytříděného odpadu, výsledky dalšího kola 

motivační soutěže a další zajímavé a užitečné informace.  
 
 
 
 

Období 7-9/2013 
 
 

 
 
 
 



PYTLOVÝ SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU 

 
Od března 2013 ve Frýdlantu funguje systém pytlového sběru tříděného 

odpadu. Občané mají možnost třídit „doma“ tři komodity – papír, PET lahve, 
ostatní plast. Za jejich vytřídění a správné odevzdání ušetří finanční částku, 
která bude následně zohledněna při platbě místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  

 
Výše „odečtové“ finanční částky bude stanovena za období od prvního sběru 
do sběru uskutečněného poslední středu v měsíci říjen 2013. Třídiči budou 

moci zjistit „odečtovou“ částku buď prostřednictvím stránek www.mesto-
frydlant.cz v sekci odpadové hospodářství, případně kontaktem s Bc. 

Gabrielou Kupcovou, odbor majetkosprávní, budova radnice, tel.: 
482 464 016, e-mail: gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz . 
 

Celková „odečtová“ částka bude pak použita při platbě místního poplatku za 
období leden až červen 2014.  
 

Pro přehled o vytříděném odpadu uvádíme níže tabulku, kde zjistíte počet 
odevzdaných obalů, hmotnost vytříděného odpadu a částku v Kč, kterou 

ušetřili třídiči za uvedená období.  

 

 
období 4-
9/13 

papír PET lahve plasty celkem 

Počet obalů 2209 1959 2055 6223 

Hmotnost/kg 19351,29 3829,51 5877,76 29058,56 

Kč 9675,67 5744,28 8816,64 24236,59 

   
Všem, kteří se již do systému zapojili, děkujeme za spolupráci. Ostatní, kteří 
se zapojit chtějí, ať kontaktují Bc. Gabrielu Kupcovou (kontakt výše). 

 

 

Období papír PET lahve plasty 

  
počet 
obalů 

hmotnost/
kg 

Kč 
počet 
obalů 

hmotnost/
kg 

Kč 
počet 
obalů 

hmotnost/
kg 

Kč 

DUBEN 278 2686,88 1343,44 200 398,44 597,66 213 631,68 947,52 

KVĚTEN 357 3176,87 1588,44 260 515,61 773,42 331 1002,38 1503,57 

ČERVEN 287 2698,21 1349,11 267 529,99 794,99 278 782,12 1173,18 

ČERVENEC 447 3949,45 1974,73 456 898,72 1348,08 452 1284,52 1926,78 

SRPEN 409 3376,15 1688,08 398 774,5 1161,75 396 1097,38 1646,07 

ZÁŘÍ 431 3463,73 1731,87 378 712,25 1068,38 385 1079,68 1619,52 

CELKEM 2209 19351,29 9675,67 1959 3829,51 5744,28 2055 5877,76 8816,64 

http://www.mesto-frydlant.cz/
http://www.mesto-frydlant.cz/
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NÁDOBY NA ODPAD ZE ZELENĚ 

 

Vedení města připravilo pro občany projekt k využití odpadu ze zeleně. 
Biologicky rozložitelným odpadem ze zeleně se rozumí odpad biologického 

původu z údržby ploch veřejné zeleně či ze zelených ploch soukromých osob, 
kam patří tráva, listí, větve nebo ovoce či zelenina. Nepatří sem však zbytky 
potravin ani komunální odpad. 

 
Občané si budou moci pronajmout hnědou nádobu na odpad ze zeleně za 
symbolickou částku 100,- za rok. Do této nádoby pak budou moci odkládat 

odpad ze zeleně vzniklý při údržbě jejich zahrad (tráva, listí, větve, ovoce, 
zelenina).    

 
V případě zájmu o pronájem takovéto nádoby bude třeba zaregistrovat se u 
Bc. Gabriely Kupcové, odbor majetkosprávní, tel.: 482 464 016, e-mail: 

gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz.  
 
Registrace zájemců bude probíhat nejpozději do 28. 2. 2014. Dle počtu 

zájemců budou v dalším čísle čtvrtletníku zveřejněny další informace, např. 
kdy dojde k přistavení nádob, jaká bude frekvence vývozu atd. 

 

 
NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ ZAPLATÍ VŠICHNI 
 
Je škoda, že i u nás se najdou občané, kteří si myslí, že můžou odkládat 

odpad, vysloužilý nábytek a další věci na místa, která k tomu nejsou určená. 
Přitom když mají uhrazen místní poplatek, mají možnost nepotřebné věci 

zdarma odevzdat na 
sběrném dvoře v ulici 
Raisova.  

 
„Takový nepořádek 
má pak vliv i na výši 
místního poplatku za 
provoz systému 
shromažďování, 
sběru, přepravy, 
třídění, využívání a 
odstraňování 
komunálních odpadů, 
Zejména promítnutím 
nákladů, které je 
zapotřebí vynaložit na úklid nepořádku.“  
 
Můžeme jen doufat, že občanů, kteří se chovají nezodpovědně, bude ubývat a 
lhostejnost, kterou projevují vůči ostatním, zmizí. 
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MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 

 
V období červenec až září 2013 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany 
zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu.  
 
Všichni naši třídiči jsou vzorní a aktivní. Jen tak dál!  
 
Výherce bude vyrozuměn písemně a výhru si bude moci převzít v budově radnice, 
v I. patře č. dv. 13-16.  
 
Nejaktivnějšími sběrači za období červenec až září 2013 jsou: 
 

1. místo: Lada Dědková  

2. místo: Alena Bartošková 
3. místo: Petr Kuchař 

 
Pro výherce za období 7-9/2013 jsou připraveny tyto ceny: 
 
1. místo:  ubytování v Hotelu Galatea pro dvě osoby na jednu noc se snídaní,  
2. místo: 2 celodenní vstupenky do Wellness Centra Babylon v Liberci 
3. místo: 1 celodenní vstupenka do Wellness Centra Babylon v Liberci 
 
Sponzorem motivační soutěže pro občany je CENTRUM BABYLON, a. s., Liberec.                     
 

 
 

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

 
Tisk tohoto čtvrtletníku je sponzorován společností .A.S.A., s.r.o., Frýdlant. 

 

 
 

Své náměty a připomínky zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu 
gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz  

 
© by MĚSTO FRÝDLANT 

 


