
 Frýdlantský čtvrtletník 

„o ODPADECH“ 

 
Během svozu v rámci pytlového systému třídění odpadu se do sběrného dvora ve Frýdlantu sváží 
každý měsíc stovky pytlů plných papíru, plastů, nápojových kartónů a PET lahví.                                                                                
                                                                                                                       Foto: Martina Petrášková 
 

 
Sběrný dvůr je od dubna otevřen každé první a třetí pondělí déle. Doba 

splatnosti poplatku za odpady za první pololetí je pryč. Máte zaplaceno? 
Nedopouštíte se při pytlovém třídění plastů chyb? Víte co všechno patří a co 

nepatří do tříděných plastů? A víte kdy je další svozový termín pro třídiče 
v pytlovém systému třídění? 

 

   
Dozvíte se v tomto novém čísle čtvrtletníku o odpadech. 

 
 

Období 1 – 3 / 2016 
 

 



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 první polovinu ročního poplatku za provoz systému 

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

který dohromady činí 790,- na osobu a rok. Druhá polovina, opět 395,- korun, je splatná do 

31. října 2016. 

 

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. 

 

„Žádáme 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. účtu 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.  

 

 

Sběrný dvůr je od dubna otevřen každé první a třetí pondělí déle 

Rozšířenou pracovní dobu má od dubna sběrný dvůr v Raisově ulici ve Frýdlantu. Nově je 

všem, kteří sem chtějí přivézt svůj odpad, přístupný každé první a třetí pondělí v měsíci až 

do 18.00 hodin. Výjimkou bude pondělí 6. června 2016, kdy bude sběrný dvůr z provozních 

důvodů otevřen jen do 16.00 hodin.  

 

 
 
Otevírací doba sběrného dvoru v ulici Raisova: 

 

PO 7:00 – 11:30 12:30 – 16:00 (každé 1. a 3. pondělí v měsíci do 18.00) 

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 

SO       každá první sobota v měsíci    8:00 – 12:00 

mailto:helena.fialova@mu-frydlant.cz


Upozornění pro třídiče zapojené do pytlového systému! 

Upozorňujeme třídiče zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu, že každý kód, který 

nalepí na pytel, je unikátní. Nelze jej tedy zkopírovat a použít příště znovu, protože systém 

pozná, že kód již byl použit a znovu jej nelze načíst. Pytel tím pádem nemůže být uznán. 

Pokud již kódy nemáte, vyzvedněte si je v budově radnice u Heleny Fialové! 

 

Třídění v pytlovém systému má smysl, je ale třeba dodržovat pravidla 

Město Frýdlant vítá každého, kdo se zapojí do pytlového systému třídění odpadu a uleví tak 

nejen životnímu prostředí, ale i své peněžence. Aktivním tříděním si totiž může snížit 

poplatek za odpad. Nicméně i třídění odpadů do pytlů si žádá svoje. Třídiči by jednak měli 

dbát na takové označení pytlů štítky, které odolá dešti i sněhu. A pak v případě třídění 

plastů by měli do pytlů vkládat jen to, co tam opravdu patří. Jinak nemá třídění valného 

užitku.  

Při nalepování štítků s čárovým kódem na pytle s tříděným odpadem, které posléze sváží 

město, je třeba dbát na nepříznivé počasí. "Nejlepší je, když štítek přelepíte ještě izolepou tak, 

aby se při dešti nebo sněžení nerozmočil. Štítky jsou totiž skenovány až ve sběrném dvoře, 

kde už nikdo nezjistí, od kterého domu byly pytle odvezeny," vysvětluje Helena Fialová z 

majetkosprávního odboru, která má odpadové hospodářství na starosti. Pokud je štítek 

nečitelný, nemůže být třídiči započten.  

Další věcí, na kterou by si měli dávat lidé třídící odpad v městském pytlovém systému pozor, 

je správné třídění plastů. "Poměrně často se stává, že lidé do pytle vhodí i něco, co tam 

nepatří. Stačí jediná věc a celý pytel není uznán a tříditeli není započten," podotýká Helena 

Fialová. Co tedy do plastů patří? Jsou to: kelímky od jogurtů, jogurtových nápojů, vaničky 

od masa, salámů, plátkových sýrů, igelitové sáčky, igelitové tašky, sáčky od těstovin, 

piškotů a podobně. Vše musí být čisté a vypláchnuté.  

Do plastů naproti tomu nepatří: polystyren, plastové kbelíky, víka od kbelíků, lino, 

perlinka, mřížky na malování, špachtle, trubky z PVC, kanystry, lahve a kanystry od 

čistících prostředků, kde je na obalu některý ze symbolů nebezpečnosti, 

např.  , nebo ( savo, jar, pur, čističe na WC, louh, bazénová chemie, směs do 

ostřikovačů skel, fridex,…), natáčky, hřebeny, zubní kartáčky, vysavače a hadice od 

vysavače, ploutve na potápění, kabely, ramínka na šaty, houbičky na nádobí, špinavé nebo 

mastné igelitové sáčky, molitan, mirelon, květináče, hračky, mincovníky, dózy od 

autolékárničky, plastový nábytek, jídlonosiče, pěnové menuboxy od jídla, prkénka a nádoby 

od toalety, plastové rohože, obaly na CD a DVD, síťky od ovoce a zeleniny, kryt na talíř do 

mikrovlnky, teflonové nádobí, zahradní hadice, plastové vázací pásky (př. na 

balíky), platíčka od léků, dětské sedačky do aut a na kola, in-line brusle, cyklistické přilby, 

nočníky, sáčky od porcované kávy, kapsle z kávovarů, plasty z automobilů, cartridge 

z tiskáren.  



Svozy pytlů v roce 2016  

 

Svozy pytlů v roce 2016 budou probíhat v následujících termínech: 

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 leden až březen 2016 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 leden až březen 2016 jsou: 

1. místo:   Kateřina Lupínková  

2. místo:   Martin Coufal  

3. místo:   Jan Slanař  

Pro výherce za období 1 - 3/2016 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 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 helena.fialova@mu-frydlant.cz. 

 
 

 
© by MĚSTO FRÝDLANT 
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