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Zhodnocení pytlového sběru tříděného odpadu je hlavním 
tématem tohoto čísla. Každého určitě zajímá, jak tento systém 

funguje a jaké jsou úspěchy.  
 

Odbor majetkosprávní je stále umístěn v provizorní kanceláři č. 7 
v budově radnice.  

 
 

Období 7 - 9 / 2014 
 
 

 
 

 



Vážení, 

Je tu říjen, tedy doba, kdy můžeme provést zhodnocení systému pytlového sběru tříděného odpadu, 

který u nás probíhá od dubna 2013.  

K dnešnímu dni se do tohoto systému zapojilo již 551 osob, které se ve svých domácnostech učí spolu 

s dalšími členy rodiny správnému třídění odpadu. Ne vždy se v pytlích objeví vše správně, ale 

můžeme s klidem říct, že je to stále lepší a lepší. Za to všem „třídičům“ patří velký dík!  

Jak jsme na tom, ukazuje tabulka níže. Chybí tam ještě svoz za říjen 2014, který proběhne  

dne 29. 10. 2014, tedy poslední středu v měsíci od 6:00! 

PŘEHLED ZA OBDOBÍ LISTOPAD 2013 AŽ ŘÍJEN 2014

Období

počet 

obalů
hmotnost/kg Kč

počet 

obalů

hmotnost

/kg
Kč

počet 

obalů

hmotnost/

kg
Kč

počet 

obalů

hmotnos

t / kg
Kč

LISTOPAD 2013 450 3807,05 1903,53 345 637,2 955,8 359 871,64 1307,46 1154 5315,89 4166,79

PROSINEC 2013 287 2378,25 1189,13 224 418,1 627,15 231 542,16 813,24 742 3338,51 2629,52

LEDEN 2014 673 5128,35 2564,18 557 1059,1 1588,65 637 1577,46 2366,19 1867 7764,91 6519,02

ÚNOR 2014 375 3095,08 1547,54 328 603,17 904,76 341 827,84 1241,76 1044 4526,09 3694,06

BŘEZEN 2014 430 3369,11 1684,56 355 663,49 995,24 428 1045,86 1568,79 1213 5078,46 4248,59

DUBEN 2014 488 3792,87 1896,44 488 904,02 1356,03 551 1390,22 2085,33 1527 6087,11 5337,8

KVĚTEN 2014 369 3115,22 1557,61 359 688,89 1033,34 412 1088,49 1632,74 1140 4892,6 4223,69

ČERVEN 2014 422 3310,6 1655,3 433 818,86 1228,29 490 1224,51 1836,77 1345 5353,97 4720,36

ČERVENEC 2014 507 4092,43 2046,22 479 902,4 1353,6 520 1311,95 1967,93 1506 6306,78 5367,75

SRPEN 2014 413 3294,46 1647,23 415 805,62 1208,43 401 1002,83 1504,25 1229 5102,91 4359,91

ZÁŘÍ 2014 386 3126,95 1563,48 372 698,24 1047,36 409 1024,72 1537,08 1167 4849,91 4147,92

ŘÍJEN 2014 0 0 0

CELKEM 4800 38510,37 19255,22 4355 8199,09 12298,65 4779 11907,68 17861,54 13934 58617,14 49415,41

průměr 436,3636 3500,942727 1750,475 395,9091 745,37182 1118,059 434,4545 1082,5164 1623,776 1161,167 4884,762 4117,951

papír pet lahve plasty Celkem

 

Průměrně se měsíčně při pytlovém sběru odevzdá 1161 pytlů všech sbíraných komodit. Větší výkyv 

v počtu odevzdaných pytlů se vytvořil za období prosinec 2013 a leden 2014. V prosinci 2013 to bylo 

díky kratší době na třídění, naopak leden 2014 byl pro třídění delší.  

Každý měsíc tak průměrně odevzdáváme 436 pytlů s PAPÍREM, o průměrné měsíční hmotnosti 3501 

kg. Občané, kteří papír takto odevzdají, v průměru měsíčně dohromady ušetří 1751 Kč. 

Dále odevzdáváme 396 pytlů s PET LAHVEMI o průměrné celkové hmotnosti 745 kg za všechny pytle. 

Aktivní občané za PET LAHVE pak v průměru odečítají souhrnnou částku 1118,- Kč měsíčně.  

Poslední takto sbíranou komoditu tvoří PLASTY, a těch se průměrně odevzdá 435 pytlů o průměrné 

celkové hmotnosti 1083 kg. Pro občany to v průměru představuje souhrnný odečet 1624,- Kč za 

měsíc.  

Celkově se tedy za období listopad 2013 až září 2014 již podařilo nasbírat 13934 pytlů všech tří 

sbíraných komodit o celkové hmotnost 59 tun. Za toto období si všichni zúčastnění třídiči dohromady 

odečtou 49 415,41 Kč, a to do toho ještě není započten sběr, který proběhne 29. října 2014. 

Pokud se nám podaří zvýšit nebo alespoň udržet tento počet i po další období, ubude tak ještě víc 

tříděného odpadu ve sběrných hnízdech, což bude mít vliv na snížení ceny za svoz tříděného odpadu, 

která se promítá do výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Všechen takto vytříděný odpad se dále promítá do výkazů společnosti EKO-KOM, a.s., která nám 

následně za vykázané množství zasílá finanční prostředky za zpětný odběr a za třídění odpadu. Dále 

se do těchto výkazů podařilo získat odevzdané množství odpadů i z dalších frýdlantských výkupen. 

Toto množství odpadu z výkupen spolu s pytlovým sběrem tříděného odpadu navýšilo odměny 

získané od společnosti EKO-KOM, a.s., a proto můžeme třídičům zapojeným do pytlového sběru 



tříděného odpadu nabídnout pro příští rok zvýšení sazeb za 1 kg vytříděné komodity v případě, že 

dojde ke schválení tohoto zvýšení zastupitelstvem města. Za papír by mohlo dojít ke zvýšení o 2,50 

Kč, nově by občan získal 3,- Kč za 1 kg odevzdaného a vytříděného papíru. U plastů i PET lahví by se 

jednalo o navýšení o 0,50 Kč, občan by tedy získal 2,- Kč za každý odevzdaný 1 kg vytříděných plastů 

či PET lahví. Toto zvýšení jsme schopni garantovat pro rok 2015. Pokud se nezmění legislativa, bude 

možné v tomto trendu pokračovat i v letech dalších. 

V případě, že by došlo ke změnám, které by měly za následek doplácení ze strany města, obáváme se 

toho, že nastavený bonusový systém by byl pro nás neudržitelný a nebylo by možné jej zachovat.  

Na několika příkladech si nyní ukážeme, jaké jsou možnosti třídičů pro ovlivnění výše svého místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. A jak se u těchto třídičů projeví následné zvýšení sazby za 1 kg odevzdané a 

vytříděné komodity. 

Příklad 1 – Průměrný třídič 

Průměrný třídič za období listopad 2013 až září 2014 nasbíral celkem 106,40 kg odpadu, z toho 70 kg 

papíru, 15 kg PET lahví a 22 kg plastů. Při cenách 1,50 Kč za 1 kg plastů i PET lahví se jedná o 

uspořenou částku 55,50 Kč za plasty a PET lahve a o částku 35,- Kč za papír, celkem tedy ušetřil na 

poplatku 90,50 Kč.  

Při možném zvýšení by tento třídič uspořil při stejném množství vytříděného odpadu částku 74,- Kč za 

plasty a PET lahve a částku 210,- Kč za papír, celkem tedy až 284,- Kč.  

Rozdíl oproti původním 90,50 Kč činí 193,50 Kč, které by třídič získal navíc po možném zvýšení sazby 

za 1 kg odevzdané a vytříděné komodity. 

Příklad 2 – nejlepší třídič 

Nejlepší třídič, který je zapojený do pytlového sběru tříděného odpadu od března 2013, nasbíral za 

období listopad 2013 až září 2014 celkem 644 kg odpadu, z toho 140 kg plastů, 236 kg papíru a 268 kg 

PET lahví. Při cenách 1,50 Kč za 1 kg plastů i PET lahví se jedná o uspořenou částku 611,79 Kč za plasty 

a PET lahve a o částku 118,17 Kč za papír, celkem tedy ušetřil na poplatku 729,96 Kč.  

Při možném zvýšení by tento třídič uspořil při stejném množství vytříděného odpadu částku 815,72 Kč 

za plasty a PET lahve a částku 708,99 Kč za papír, celkem tedy až 1.524,71 Kč.  

Rozdíl oproti původním 729,96 Kč činí 794,75 Kč, které by třídič získal navíc po možném zvýšení 

sazby za 1 kg odevzdané a vytříděné komodity. 

 
Zdroj: Gabriela Součková, 30.7.2014 

 

 

 



MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 

 
V období červenec až září 2014 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany 
zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu.  
 
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 2014 jsou: 
 

1. místo: Petr Kuchař  
2. místo: Vlastimila Körteltová 
3. místo: Lada Dědková 

 
Pro výherce za období 7 - 9/2014 jsou připraveny tyto ceny: 
 
1. místo:  dárkový poukaz pro 1 osobu Antonie spa concept (2x vstup bazén 2 

hodiny, 1x aroma masáž částečná 30 min.) + 2 vstupenky do kina 
Frýdlant na 2D promítání libovolného filmu,  

 
2. místo: dárkový poukaz pro 1 osobu Antonie spa concept (2x vstup bazén 2  

hodiny, 1x aroma masáž částečná 30 min.), 
 

3. místo: dárkový poukaz pro 1 osobu Antonie spa concept (1 x klasická masáž 
částečná 30 min., 1 x rašelinový zábal 20 min.)  

 

 
     Zdroj: Gabriela Součková, 30.7.2014 

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

 

 
 
 

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

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

 
© by MĚSTO FRÝDLANT 

 

 


