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Červencový svoz pytlů s tříděným odpadem. Foto: Martina Petrášková 
 

 

 

 
Systém pytlového sběru tříděného odpadu ve Frýdlantu zaujal město Lysá 

nad Labem. Od příštího roku s ním ve stejné podobě začne také.  

Jedlé oleje a tuky do kanalizace nepatří, dokáží totiž napáchat značné škody.  
Sběrný dvůr v Raisově ulici zůstává otevřený každou třetí sobotu v měsíci 

ještě v září. Lidé o to mají zájem.  

Nejen o tom se dočtete v tomto novém čísle čtvrtletníku o odpadech. 
 
 
 

Období 4 – 6 / 2015 
 

 
 

 



Otevírací doba sběrného dvora v ulici Raisova 

 
V březnu 2015 došlo ke schválení rozšíření otevírací doby sběrného dvora v ulici Raisova. Až 

do konce září bude otevřeno ještě každou třetí sobotu v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.  

Otevírací doba:  

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 

Každou první sobotu v měsíci od 8:00 do 12:00. V období duben až září 2015 ještě i 

každou třetí sobotu v měsíci do 8:00 do 12:00. 

 

Zaplatili jste už za odpad? 

 
Ve dvou splátkách je ve Frýdlantu splatný poplatek za odpady. Přestože splatnost poplatku 

za první pololetí byla už posledního dubna, stále je řada občanů, kteří ho zatím neuhradili. 

Jde o částku 395 korun, tedy polovinu ročního poplatku za provoz systému shromažďování, 

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

 

„Žádáme proto všechny občany, kteří ještě za první pololetí tohoto roku nezaplatili, aby tak 

učinili co nejdříve. Poplatek lze uhradit buď v hotovosti na pokladně městského úřadu 

Frýdlant, nebo převodem na účet vedený u České spořitelny – č. ú. 19 – 2604599359/0800 

s přiděleným variabilním symbolem,“ říká Helena Fialová z majetkosprávního odboru, která 

má komunální odpady ve své agendě.  

 

Pokud si nejste jisti, zda máte správný variabilní symbol, můžete si ho právě u ní ověřit a to 

buď na telefonním čísle 482 464 016 nebo na emailu helena.fialova@mu-frydlant.cz.  

 

Všem, kteří už za odpady za první pololetí roku 2015 zaplatili, město Frýdlant děkuje. 

Poplatek za druhé pololetí letošního roku má splatnost 31. 10. 2015.  

 

Upozornění pro třídiče v pytlovém systému na přečerpání slevy 

 

Vzhledem k tomu, že od ledna 2015 došlo k navýšení cen za odevzdané kilogramy, 

upozorňujeme třídiče na „možné přečerpání slevy“. Dle OZV č. 4/2014 je možné nasbírat 

slevu pouze do výše roční sazby místního poplatku za osobu, tedy maximálně 789,- Kč za 

jednoho poplatníka.  

Co dělat, když se blížím se slevou k hranici 789,- Kč? 

- musím dojít na městský úřad Frýdlant – odbor majetkosprávní, kancelář č. 8 za paní 

Fialovou, tel. 482464016,  

- v případě většího počtu členů domácnosti vyberu jednoho dalšího, kterému budou 

vytištěny nové štítky s jeho variabilním symbolem (nevyčerpané štítky na mou osobu 

buď vyhodím, nebo použiji až v dalším sběrném období) 

- v případě, že jsem sám a žádného dalšího člena domácnosti nemám k dispozici, buď 

si ponechám odpad na příští sběrné období, nebo se dohodnu se sousedem, ať se 

zapojí on a budeme společně třídit odpad na jeho jméno.  

mailto:helena.fialova@mu-frydlant.cz


Pytlový systém třídění odpadů ve Frýdlantu uchvátil Lysou nad Labem 

 
Jako výborný nápad, který se navíc v praxi osvědčil – tak hodnotí pytlový systém třídění 

odpadu ve Frýdlantu další města v republice. Lysá nad Labem chce dokonce celý systém 

převzít a od začátku roku 2016 ho ve svém městě také zavést.  

 

Pytlový systém třídění odpadu funguje ve Frýdlantu od roku 2013. „Občanům města 

umožňuje do speciálních pytlů třídit papír, PET lahve a plasty. Pytle jednou měsíčně svážíme a 

zjišťujeme, kolik který váží. Díky speciálním štítkům s číselným kódem, který na pytle lepí 

sami občané, pak přesně víme, kolik odpadu kdo vytřídil. Lidé si díky tomu mohou ponížit 

poplatky za odpady na následující rok, protože za každý kilogram odpadu se dle platného 

ceníku odečítá určitý počet korun,“ vysvětluje Helena Fialová, která má odpadové 

hospodářství města Frýdlant na starosti.  

 

 
 
Foto: Martina Petrášková 
 

Ve středu 29. července přijela celý systém přímo na svozový den do areálu sběrného dvora 

ve Frýdlantu obhlédnout čtveřice pověřených pracovníků z Lysé nad Labem. „O pytlovém 

systému třídění odpadu, který u vás máte, se dozvědělo vedení našeho města. Nápad se jim 

okamžitě zalíbil, dokonce se už dříve přijeli na celý projekt podívat,“ říká vedoucí odboru 

správy majetku a investic města Lysá nad Labem Ing. Vladimír Kopecký. Během návštěvy se 

společně s kolegyněmi podrobně informoval o tom, jak svoz i následné třídění funguje. 

Zajímali se i o možné komplikace. „Prostě chceme zjistit vše, co budeme potřebovat. Protože 

město chce tento systém celý převzít. Fungovat by u nás měl začít už 1. ledna příštího roku,“ 

doplňuje Vladimír Kopecký s tím, že není třeba objevovat Ameriku a Lysá ráda převezme 

něco, co dobře funguje.  

 

Podrobné informace o pytlovém systému třídění odpadu lze najít na webu města na adrese: 

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odpadove-hospodarstvi/pytlovy-

system/informace-pro-obcany.html.  

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odpadove-hospodarstvi/pytlovy-system/informace-pro-obcany.html
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odpadove-hospodarstvi/pytlovy-system/informace-pro-obcany.html


Jedlé oleje a tuky do kanalizace nepatří. Kam s nimi? 

Použité jedlé oleje a tuky do kanalizace nepatří. Možná ale nevíte, co s nimi. „Takovéto tuky 

je také možné sbírat a separovat a v pevných obalech (například PET lahvích nebo 

uzavíratelných tetrapakových obalech od mléka či jiných nápojů) je odevzdat ve sběrném 

dvoře v ulici Raisova,“ říká Helena Fialová z majetkosprávního odboru městského úřadu 

Frýdlant. Pro třídiče zapojené do pytlového systému sběru tříděného odpadu má pak ještě 

jedno řešení. „Od července 2015 si mohou u nás na majetkosprávním odboru v budově 

radnice vyzvednout žlutou plastovou lahev s černým uzávěrem. Do ní pak mohou použité jedlé 

oleje a tuky odkládat a následně odnést opět do sběrného dvora,“ vysvětluje Helena Fialová.  

 

A proč jsou jedlé oleje a tuky pro kanalizační síť tak škodlivé? „Například 

obalují česle (technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích hrubě 

rozptýlených nečistot) na přítoku, následně dochází k přilepení nerozpuštěných 

nečistot a česle se stanou neprůchozími. Tuky také mohou tvořit zátky na 

kanalizaci a ucpat ji. V neposlední řadě také tyto tuky a oleje poškozují 

čerpadla,“ vypočítává Alena Najvrtová z Frýdlantské vodárenské společnosti 

a.s.  Množství tuků, které končí v kanalizaci, přitom není zanedbatelné. 

Například loni bylo v čistírně odpadních vod Frýdlant vyseparováno na 29 tun tuků. I proto 

na vás apelujeme: nelijte použité jedlé oleje a tuky do kanalizace, ale třiďte je! 

                                                                                                             

MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 
 
V období duben až červen 2015 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 duben až červen 2015 jsou: 

1. místo: Stanislav Kvapil  

2. místo: Bohuslava Donátová 

3. místo: Alena Bartošková 

 

Pro výherce za období 4-6/2015 jsou připraveny tyto ceny: 

1. místo:    dárkový poukaz do SPA koncept Antonie pro 2 osoby  

                 (bazén, Whirlpool + saunový svět)  

2. místo:    2 poukazy na squash kurt na 1 hodinu pro 2 osoby 

3. místo:    2 poukazy na tenisový kurt na 1 hodinu pro 2 osob 
 
 

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

 
 

Čtvrtletník vznikl ve spolupráci s tajemnicí města a dalšími pracovníky městského úřadu. 

Náměty a připomínky zasílejte e-mailem na adresu helena.fialova@mu-frydlant.cz. 
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