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„o ODPADECH“ 
 

 
 

Říjnový svoz pytlů s tříděným odpadem.                                                          Foto: Martina Petrášková 
 

 

 

 
Ve Frýdlantě čistí ulice od prázdnin nový zametací vůz. Své využití najde i 

v zimě. Štítky na pytlích s tříděným odpadem je třeba přelepovat izolepou, 
neponičí je tak voda ani bláto. Z Mezibranské ulice zmizely kontejnery. 

Kompostárnu vybavila prosévačka a přístroj na drcení a štěpkování. Budou 
zpracovávat trávu a větve z městské zeleně, ale i od obyvatel města. 

 

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

 
 
 

Období 7 – 9 / 2015 
 

 



Zaplatili jste už za odpad? 
 

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

za druhé pololetí byla už posledního října, stále je řada občanů, kteří ho zatím neuhradili. 

Jde o částku 394,50 korun, tedy druhou polovinu ročního poplatku za provoz systému 

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

 

„Žádáme proto všechny občany, kteří ještě za druhé 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.  

 

Kam zmizely kontejnery z ulice Mezibranská?  

Na základě stížností občanů na zápach a nepořádek byly z této ulice kontejnery na tříděný 

odpad přesunuty. A to do ulice Jiráskova naproti jatkům.  

"Stížností bylo mnoho a navíc byl do kontejnerů na tříděný odpad neustále vhazován také 

odpad komunální," vysvětluje Helena Fialová z majetkosprávního odboru městského úřadu, 

která má komunální odpady ve své kompetenci.   

Občané, kteří byli do kontejnerů v ulici Mezibranská zvyklí odkládat tříděný odpad, mohou 

využít kontejnery u sokolovny nebo u sběrného dvora v Raisově ulici. "Nebo se mohou zapojit 

do pytlového sběru tříděného odpadu. Tím pádem nebudou muset tříděný odpad odnášet do 

kontejnerů, ale budou ho shromažďovat do speciálních pytlů a ještě za to budou "odměněni" 

slevou na poplatku za odpady," říká Helena Fialová. Možnost přihlásit se k tomuto systému 

třídění platí i pro ostatní občany ve městě. 

K pytlovému sběru se mohou přihlásit právě u Heleny Fialové na majetkosprávním odboru v 

budově A (radnice) v kanceláři č. 10, případně telefonicky na čísle 482 464 016. 

Zaregistrovat se lze i na emailu helena.fialova@mu-frydlant.cz. 

 

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 

Každou první sobotu v měsíci od 8:00 do 12:00.  
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Zametací stroj pomáhá udržovat ulice čisté 

Ulicemi Frýdlantu se prohání nový stroj, který z města dělá méně prašné místo. Jde o 

zametací jednotku s odsáváním City Ranger 3500. Přístroj za 3 miliony a 100 tisíc korun 

pořídilo město Frýdlant díky dotaci z Operačního fondu životního prostředí. Z vlastního 

rozpočtu na něj přispělo částkou 325 tisíc korun.  

Nový zametací stroj bude o úklid města pečovat po celý rok a výrazně tím prospěje ovzduší 

ve městě. Ubude díky němu prachu. Uleví také kanalizační síti. „Pokud budou podobně 

mírné zimy jako v posledních letech, můžeme zametat písek a inertní materiál i v zimním 

období, když nebude zrovna sníh. Při dalším tání tak nepůjde do kanalizace tolik písku a 

štěrku,“ dodává místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.  

 

                             
 

 

 

Třídíte odpad do pytlů? Nezapomínejte na rozmary počasí 

Podzim s sebou přinesl také sychravé a deštivé počasí, které do jisté míry komplikuje 

pytlový systém třídění odpadu ve Frýdlantu. Lidé totiž často nepřelepí štítky se svým 

čárovým kódem izolepou před tím, než je položí při sběrném dni k popelnici. Stává se tak, že 

je štítek rozmočený nebo znečištěný (viz obrázek dole) a čárový kód nelze rozluštit. „Prosíme 

proto všechny občany, kteří se zapojují do pytlového sběru tříděného odpadu, aby štítek vždy 

přelepili průhlednou izolepou. Sami tímto drobným úkonem zabrání tomu, aby jim odpad nebyl 

kvůli rozmočenému štítku počítán,“ říká Helena Fialová z majetkosprávního odboru 

městského úřadu, která má komunální odpady ve své kompetenci.  

 



Frýdlant vybavil kompostárnu. Prosévačkou, drtičem a štěpkovačem 

Dva nové stroje, nezbytné pro provoz komunitní kompostárny, pořídilo Město Frýdlant. Jde 

o prosévačku a přístroj na drcení a štěpkování. Jejich pořízení přišlo na celkem 982 600 

korun, Frýdlant ale z této částky zaplatil jen 124 352 korun. Zbylé náklady šly z dotací.  

„Největší část peněz, konkrétně 810 568 korun, plyne z Fondu soudržnosti. Jde o 85% celkové 

částky. Dalších 47 680 korun poskytl Státní fond životního prostředí,“ vysvětluje vedoucí 

majetkosprávního odboru městského úřadu Frýdlant Martina Černá. Prosévačka substrátu 

a drtič a štěpkovač budou zpracovávat posekanou trávu a větve z městské zeleně, ale i od 

občanů. „Na jaře rozmístíme k zahrádkářským koloniím velkoobjemové kontejnery, kam 

budou moci lidé trávu a větve odkládat. Několikrát týdně se budou kontejnery vyvážet do 

kompostárny v prostorách školního statku, kde se odpad dále zpracuje. Ti, kteří to budou mít 

ke kontejnerům daleko, budou moci trávu a větve vozit do sběrného dvora společnosti A.S.A. 

Tak, jak to už dělají,“ podotýká Černá. Město přístroje převzalo koncem října, už se na nich 

pracuje. Například štěpkovač začal zpracovávat větve, které jsou uskladněné v kompostárně. 

Ke zpracování se dostávají i větve a tráva občanů, dovezená do sběrného dvora. Kompost, 

který z tohoto bioodpadu vznikne, použije město po prosetí na údržbu zeleně ve městě.  

 

MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 

 
V období červenec až září 2015 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu. Výherci bude vyrozuměni písemně a výhru si budou 

moci převzít v budově radnice, v I. patře č. dv. 13-16.  

 

Nejaktivnějšími sběrači za období červenec až září 2015 jsou: 

1. místo: Kateřina Kvapilová  

2. místo: Jiří Coufal 

3. místo: Marie Bínová  

 

Pro výherce za období 7-9/2015 jsou připraveny tyto ceny: 

1. místo:      dárkový poukaz do SPA koncept Antonie pro 2 osoby, 5 vstupů 

2. místo:      dárkový poukaz na squash kurt pro 2 osoby, 5 vstupů 

3. místo:      dárkový poukaz na tenisový kurt pro 2 osoby, 5 vstupů 
 

 
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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