
 Frýdlantský čtvrtletník 

„O ODPADECH“ 
 
 

 
 
Lednice, pračky, mrazáky, televize a další elektrozařízení patří v rámci zpětného odběru 

elektrozařízení na sběrné místo v ulici Raisova. Odevzdávat je můžete kromě úterý a neděle 

každý den. Otevírací dobu sběrného místa najdete nejen na informační ceduli u vchodu do 

sběrného místa a na webových stránkách Města, ale také v tomto čtvrtletníku. Zjistit, kdy je 

sběrné místo otevřeno, můžete také u Ing. Gabriely Součkové na telefonu 488 886 302. 

    Foto: Gabriela Součková 

 

 

V tomto čísle čtvrtletníku se dočtete o změně u původního sběrného dvora, který je od  

1. 3. 2021 sběrným místem a jehož provozovatelem je nově Město Frýdlant,  

jaká je otevírací doba sběrného místa v ulici Raisova, atd. 

A stále pokračuje i motivační soutěž pro občany.  

 
 

Období 10 / 2020 – 3 / 2021 
 

 

 
 



Sběrné místo v ulici Raisova  
 

najdete v místě původního sběrného dvora. Provozovatelem sběrného místa je od 1. 3. 2021 
Město Frýdlant, nikoliv již společnost FCC Česká republika, s.r.o. Provozní řád sběrného 

místa najdete na webových stránkách města v sekci odpadové hospodářství. 

 

Sběrné místo je určeno občanům s trvalým pobytem ve Frýdlantu a odevzdání odpadů, které 

lze na sběrném místě odevzdat, je zdarma. Při odevzdávání odpadů se občan prokáže 

občanským průkazem. 
Vlastníci rekreačních objektů, kteří nemají trvalý pobyt ve Frýdlantu, mohou odevzdávat 

odpady na sběrné místo na základě potvrzení o zaplacení odpadů ve Frýdlantu. Takové 

potvrzení si můžete vyžádat u Ing. Gabriely Součkové, prostřednictvím e-mailu: 

gabriela.souckova@mu-frydlant.cz nebo na tel. 488 886 302. 

 
 

Sběrné místo není určeno pro podnikatelské subjekty. Výjimkou je pouze zpětný odběr 

použitého elektrozařízení, které mohou odevzdávat občané i podnikatelé bez omezení. 

 

 

Občané Frýdlantu mají možnost na sběrné místo zdarma odevzdávat tyto druhy odpadů: 
 

- směsný komunální odpad 

- biologicky rozložitelný odpad 

- dřevo, nábytek 

- plechovky 
- jedlé oleje a tuky 

- tříděný odpad  

- elektroodpad 

- nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny, zásady, barvy, lepidla,…) 

 

Z důvodu omezených prostorových možností nelze na sběrné místo odkládat stavební odpad 
a použité pneumatiky. 

 

 

Stavební odpad je možné odvážet přímo na skládku společnosti ČEFOS s.r.o. na Větrově ve 

Frýdlantu. Skládku najdete na adrese Větrov 3281, Frýdlant. Dále k likvidaci stavebního 
odpadu můžete využít přistavení a odvoz kontejneru, který si objednáte u společnosti FCC 

Česká republika, s.r.o. na telefonním čísle 482 312 250. 

 

 

Ovšem ani na skládce není možné odevzdat úplně vše. Například polystyren a sádrokarton 

zde nesmí vůbec přijímat. Takový odpad, který odmítne skládka převzít, je možné odvézt 
přímo do spalovny v Liberci nebo na sběrný dvůr FCC Liberec, s.r.o., v ulici Ampérova 

v Liberci. 

 

Odevzdání stavebního odpadu bylo a je i nadále zpoplatněno. 

 
 

Sběrné místo v ulici Raisova může převzít pouze obalový polystyren – např. z balení 

elektrospotřebičů. 

 

 

Pneumatiky je možné zdarma odevzdávat v rámci zpětného 
odběru u všech prodejců pneumatik,  

dále v Pneuservisu p. Zahejského v ulici Novoměstská 1237, 

Frýdlant. 
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Otevírací doba sběrného místa v ulici Raisova 

 

V průběhu sezóny, tj. od 1. 4. do 31. 10., je možné sběrné místo v ulici Raisova využívat 

kromě úterý a neděle každý den.  

 

Otevřeno je: 

 

Pondělí 09:00 – 12:00 12:30 – 18:00 

Úterý  ZAVŘENO 

Středa  09:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

Čtvrtek 09:00 – 12:00 12:30 – 18:00 

Pátek  08:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

Sobota 08:00 – 12:00 12:30 – 13:00 

 

Ke konci sezóny dojde k vyhodnocení vytíženosti sběrného místa a na základě výsledků 

bude stanovena otevírací doba pro období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022. 

 

 

Svozy pytlů s tříděným odpadem v roce 2021 

 

V letošním roce proběhly ve dnech 27. 1., 24. 2., 31. 3. a 28. 4. svozy tříděného odpadu 

v rámci pytlového systému sběru odpadů. 

Při těchto svozech jste vytřídili celkem 5,9 tun plastů, 3,97 tun PET, 1,38 tun nápojových 

kartonů a celkem 37,71 tun papíru.  

 

Další svozy tříděného odpadu proběhnou v termínech: 

 

26. 5., 30. 6., 28. 7., 25. 8., 29. 9., 20. 10., 24. 11. a poslední letošní svoz bude již 15. 12. 

 

Upozorňujeme na termíny svozu pytlů 20. 10. a 15. 12., tyto dny nejsou poslední středou 

v měsíci obvyklou pro svoz tříděného odpadu. V těchto dnech bude svoz prováděn z důvodu 

zajištění obsluhy načítání QR kódů před státními svátky.  
 

Naplněné pytle s vytříděným odpadem můžete také odevzdávat v průběhu otevírací doby na 

sběrné místo v ulici Raisova, kde Vám budou uskladněny do doby načtení. 

 

Dbejte však na maximální tolerovanou váhu 10 kg, neboť nadměrně velké nebo těžké 

krabice či pytle s vytříděným odpadem nebudou načteny ani odváženy od domu. 

 

 
 



Motivační soutěž pro občany 

V období říjen až prosinec 2020 a leden až březen 2021 proběhla další kola motivační 

soutěže pro občany, zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu. 

Nejaktivnějšími sběrači za období říjen až prosinec 2020 byli: 

1. místo: Jan Juščák  

2. místo: Dana Dlouhá  

3. místo: Šárka Juščáková  

Nejaktivnějšími sběrači za období leden až březen 2021 byli: 

1. místo: Ivana Vlasáková  

2. místo: Věra Jurkovičová  

3. místo: Leona Gašpárová 

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. 

 
 

© by MĚSTO FRÝDLANT 
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