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Rok 2015 přináší další drobné změny v odpadovém hospodářství 
města Frýdlantu. Podstatnější změnou je přeměna loga 

společnosti zajišťující svoz komunálního a tříděného odpadu – 
dříve .A.S.A., nyní FCC Environment.  

V tomto zpravodaji se dočtete i spoustu dalších užitečných 
informací.  

 
 
 
 

Období 1 – 3 / 2015 
 
 

 
 



Otevírací doba sběrného dvora v ulici Raisova 

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

Stejně jako v loňském roce bude v období duben až červen 2015 otevřeno ještě každou třetí 

sobotu v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin. Pokud budou tyto soboty využívány, bude možné 

nové rozšíření zachovat i pro další období. 

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 červen 2015 ještě i 

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

 
Nová tvář společnosti .A.S.A. 

S platností od 1. března 2015 společnosti .A.S.A., spol. s r.o. a .A.S.A. HP, spol. s r.o. 

změnily své logo a nově se prezentují značkou FCC Environment. Značka 

FCC Environment reprezentuje divizi životního prostředí, jednu ze tří divizí společnosti FCC. 

Společnost FCC je majitelem .A.S.A. od roku 2006 a cílem uvedené změny je sjednocení 

značky na celoevropském trhu. 

V praxi tato změna znamená, že počínaje 1. březnem 2015 se začalo s postupnou výměnou 

reklamních a prezentačních materiálů, dokumentů, novým vzhledem našich webových 

stránek. Stejně tak se již můžete setkat s novým označením nejen naší svozové techniky, ale 

i s novým označením našich budov a zařízení. 

Nicméně, stále se jedná pouze o změnu loga. Název společnosti jako právnické osoby se 

nemění, stejně jako se nemění žádné obchodní údaje. 

Zdroj: http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Novinky/FCC-Environment-nova-tvar-A-S-A-.html 

 

 

 

 

Zdroj: propagační materiály společnosti FCC Environment 

 
 



Přesun kontejnerů na tříděný odpad v ul. Mezibranská 

 
V týdnu od 11. 5. 2015 do 17. 5. 2015 dojde k přesunu kontejnerů na tříděný odpad z ulice 

Mezibranská do sběrného dvora z důvodu konání Valdštejnských slavností. Po skončení 

těchto slavností budou kontejnery navráceny zpět na původní místo. 

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 

přestanu po zbytek sběrného období třídit, případně si ponechám odpad na příští 

sběrné období, nebo se dohodnu se sousedem, ať se zapojí on a budeme společně 
třídit odpad na jeho jméno.  

 

Co nepatří do pytlů na papír, PET lahve a plasty při třídění odpadů? 
 
Při posledním svozu pytlů s tříděným odpadem, který proběhl dne 29. 4. 2015, byly 
objeveny drobné nedostatky, díky kterým se pak znehodnotí obsah naplněného 

pytle s vytříděným odpadem. Více fotografií si můžete prohlédnout na webových stránkách 

města Frýdlantu. 

 
Zdroj: Helena Fialová, 29. 4. 2015 

  

Do PAPÍRU nepatří: papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka a džusů, dehtovaný, 
mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír, použité papírové kapesníky, odličovací tampony 

apod. 

 

Do PET lahví nepatří: znečištěné PET lahve a ostatní plasty 

 

Do PLASTŮ nepatří: odpad znečištěný zbytky potravin a chemikáliemi, plasty z automobilů, 
podlahové krytiny, trubky z PVC, hračky, kabely, květináče, in-line brusle, cyklistické přilby, 

nočníky, sáčky od porcované kávy, WC prkénka, menuboxy na jídlo z pěnového polystyrenu 

apod. 

 
Kam s jedlými oleji a tuky? 

 
Pro třídiče zapojené v pytlovém systému sběru tříděné odpadu připravujeme 

od července 2015 možnost získat na odboru majetkosprávním v budově 

radnice žlutou plastovou lahev s černým uzávěrem. 
Do této nádoby budete moci odkládat použité jedlé oleje a tuky 

z domácnosti. Naplněné a dobře uzavřené plastové lahve pak odevzdáte na 

sběrném dvoře v ulici Raisova, kdykoliv v rámci otevírací doby sběrného 

dvora.  
                                                                                                  Zdroj: Gabriela Součková, 7. 5. 2015 



MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 

 
V období leden až březen 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 leden až březen 2015 jsou: 
 

1. místo: Ondřej Bláha  

2. místo: Karel Palme 

3. místo: Stanislav Kvapil 

 

Pro výherce za období 1-3/2015 jsou připraveny tyto ceny: 
 

1. místo:  dárkový poukaz do městského kina Frýdlant na 2D nebo 3D představení 

v hodnotě 850,- Kč 

 

2. místo: dárkový poukaz do městského kina Frýdlant na 2D představení v  
hodnotě 450,- Kč 

 

3. místo: dárkový poukaz do městského kina Frýdlant na 2D představení  

v hodnotě 250,- Kč 

 

Poděkování občanům za dosavadní spolupráci 
 
Vážení a milí čtenáři a třídiči, 

Dovolte mi, abych se touto cestou s Vámi na nějakou dobu rozloučila a zároveň Vám 

poděkovala za úžasnou spolupráci nejen při třídění odpadů.  
Nyní bych Vám ráda představila svou novou kolegyni – paní Helenu Fialovou, kterou 

v případě potřeby najdete na odboru majetkosprávním v kanceláři č. 8 v budově radnice.  

Kontakty: tel.: 482 464 016; e-mail: helena.fialova@mu-frydlant.cz 

 

Děkuji a přeji Všem včetně štěstí a zdraví, ať se i Vám plní sny a přání. 
 

Gabriela Součková 

 
 

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

 

 
 
 

Tento čtvrtletník vznikl ve spolupráci s paní tajemnicí a dalšími pracovníky městského 

úřadu. 

Své náměty a připomínky zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu 

helena.fialova@mu-frydlant.cz  

 
© by MĚSTO FRÝDLANT 
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