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Frýdlantu začala sloužit nová drtička a štěpkovačka.                                      Foto: Martina Petrášková 
 

 

 
Jak se ve Frýdlantě daří třídit odpad v takzvaném pytlovém systému třídění, 

kolik lidí se do něj za poslední sledovaný rok zapojilo a kolik se vytřídilo 
odpadu? S rokem 2016 přišla nová obecně závazná vyhláška o odpadech. 

Obsaženo je v ní nepatrné zvýšení poplatku za odpady a přináší i další 
novinky. Od ledna se nově v rámci pytlového systému třídění separují 

samostatně nápojové kartony. Patří do průhledných pytlů.  

 
   

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

Období 10 – 12 / 2015 
 

 



Vážení spoluobčané, 

Opět po roce přišel čas zhodnotit pytlový systém tříděného odpadu, který v našem městě 

funguje od dubna 2013. 

Ke konci roku 2015 bylo do tohoto systému zapojeno již 741 občanů. 

Ne vždy se v pytlích, zejména se jedná o směsné plasty, nachází vše správně, ale i tak se dá 

říci, že se neustále zlepšujeme. 

Jak jsme na tom, ukazuje tabulka, která hodnotí sběrné období listopad 2014 až říjen 2015. 
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LISTOPAD 2014 415 3384,35 1692,17 373 703,47 1055,21 456 1163,03 1744,55 1244 5250,85 4491,93

PROSINEC 2014 275 2182,89 1091,45 198 377,42 566,13 275 631,81 947,71 748 3192,12 2605,29

LEDEN 2015 764 5698,67 17096,01 408 798,46 1596,92 720 1715,73 3431,46 1892 8212,86 22124,39

ÚNOR 2015 552 4536,73 13610,19 329 623,6 1247,20 493 1137,37 2274,74 1374 6297,7 17132,13

BŘEZEN 2015 646 5938,17 17814,51 395 746,58 1493,16 512 1240,74 2481,48 1553 7925,49 21789,15

DUBEN 2015 810 7300,23 21900,69 532 1072,91 2145,82 694 1698,69 3397,38 2036 10071,83 27443,89

KVĚTEN 2015 520 4211,14 12633,42 400 758,33 1516,66 497 1245,67 2491,34 1417 6215,14 16641,42

ČERVEN 2015 648 5483,4 16450,20 423 796,65 1593,30 543 1294,49 2588,98 1614 7574,54 20632,48

ČERVENEC 2015 638 5344,69 16034,07 510 974,95 1949,90 602 1492,73 2985,46 1750 7812,37 20969,43

SRPEN 2015 619 5165,35 15496,05 539 1066,54 2133,08 512 1279,94 2559,88 1670 7511,83 20189,01

ZÁŘÍ 2015 763 6534,84 19604,52 527 997,42 1994,84 584 1485,02 2970,04 1874 9017,28 24569,40

ŘÍJEN 2015 353 3116,18 9348,54 226 444,31 888,62 262 637,38 1274,76 841 4197,87 11511,92

CELKEM 7003 58896,64 162771,82 4860 9360,64 18180,84 6150 15022,6 29147,78 18013 83279,88 210100,44

průměr 583,5833 4908,0533 13564,32 405 780,05333 1515,07 512,5 1251,8833 2428,98 1501,083 6939,99 17508,37

papír PET lahve plasty CELKEM

Období

 

Průměrně se měsíčně odevzdalo 1.501 pytlů všech sbíraných komodit. 

Každý měsíc bylo průměrně odevzdáno 583 pytlů s PAPÍREM, o průměrné měsíční 

hmotnosti 4.908 kg. Občané, kteří takto papír odevzdali, průměrně měsíčně dohromady 

ušetřili 13.564 Kč. Dále pak občané odevzdali měsíčně průměrně 405 pytlů s PET LAHVEMI 

o průměrné celkové hmotnosti 780 kg a tím v průměru ušetřili 1.515 Kč za měsíc. Třetí 

sbíranou komoditou byly SMĚSNÉ PLASTY včetně nápojových kartonů, a těch se průměrně 

odevzdalo 512 pytlů o průměrné hmotnosti 1.252 kg za měsíc. Pro občany to v průměru 

představovalo souhrnný odečet 2.429 Kč. 

Celkem se tedy za období listopad 2014 až říjen 2015 podařilo nasbírat 18.013 pytlů všech 

tří komodit o celkové hmotnosti 83.280 kg. Za toto období si všichni zúčastnění třídiči 

odečtou dohromady 210.100,44 Kč. 

Všem třídičům patří velké poděkování. Přáním nás všech je, aby tento systém nadále 

fungoval i v roce 2016 minimálně stejně dobře jako doposud, ne-li lépe. 

 

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.  



Vyhláška o odpadech je od 1. 1. 2016 nová 

 

Důležitou novinkou je změna obecně závazné vyhlášky pro občany města, která se týká 
odpadů. 

Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním 

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

odstraňování komunálních odpadů, schválená usnesením č.145/2015 dne 18. listopadu 

2015 na zasedání zastupitelstva. Přináší některé novinky a také navýšení ceny za 

odpady o 1 Kč. 

Výše poplatku se totiž zaokrouhluje na 790 Kč, přičemž až doposud se za odpady platilo 

789 Kč za rok. 

Nově jsou povinni od 1. 1. 2016 platit tento poplatek i občané, kteří mají trvalý pobyt 

hlášen v místě ohlašovny, tedy na Městském úřadě Frýdlant. 

 

Nápojové kartony se nově třídí v pytlovém systému samostatně 

Další důležitou novinkou je, že od měsíce ledna 2016 třídíme v rámci pytlového systému 

třídění odpadů samostatně NÁPOJOVÉ KARTONY. Ty se doposud třídily dohromady se 

směsnými plasty. Nápojové kartony (mohou být i s víčky) patří do průhledných pytlů a za 1 

kg bude poskytnuta sleva 3,- Kč. Štítky na tuto novou komoditu si třídiči vyzvednou u 

Heleny Fialové na majetkosprávním odboru v budově A (radnice), v kanceláři č. 8.  

 

 
 

 

Svozy pytlů v roce 2016  

 

Svozy pytlů v roce 2016 budou probíhat v následujících termínech: 

27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6., 27.7., 31.8., 21.9., 26.10.,30.11., 28.12. 

Prosíme všechny třídiče, kteří si nechávají pytle s vytříděným odpadem svážet, aby 

pytle připravili vždy v den svozu nejpozději v 6.00 hodin ráno.  



MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ PRO OBČANY 

V období říjen až prosinec 2015 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Výherci budou vyrozuměni písemně a výhru si mohou převzít v budově radnice, v 1. patře, 

číslo dveří 13-16. 

Nejaktivnějšími sběrači za období říjen až prosinec 2015 jsou: 

1. místo:   Radka Novotná  

2. místo:   Jiří Bláha  

3. místo:   Karel Palme  

Pro výherce za období 10 - 12/2015 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 tiskovou mluvčí městského úřadu. 

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

 

 
© by MĚSTO FRÝDLANT 

 

 
 
 

 

mailto:helena.fialova@mu-frydlant.cz

