
 Frýdlantský čtvrtletník 

„O ODPADECH“ 
 
 

 
Rozsvícení vánočního stromu ve Frýdlantu, advent 2022.                              Foto: Marek Sekáč 
 

Od vydání posledního čísla Frýdlantského čtvrtletníku o odpadech uběhla spousta času. 

Nicméně doufáme, že ve vánočním čase nám bude tato prodleva prominuta.  

 

 

V tomto vydání si připomeneme otevírací dobu sběrného místa v Raisově ulici v zimním 

období. Dále zjistíme termíny svozů pytlového sběru tříděného odpadu na rok 2023. 

V závěru pak představíme nejaktivnější sběrače v motivační soutěži pro občany za jednotlivá 

období. 

 
 

Období 4 / 2022 – 12 / 2022 
 

 

 
 



Otevírací doba sběrného místa v Raisově ulici – ZIMNÍ OBDOBÍ 
 

V zimním období, tedy až do 31. března 2023 je sběrné místo otevřeno kromě úterý a neděle 

takto:  

 

Pondělí 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30 

Úterý  ZAVŘENO 

Středa  08:00 – 12:00 12:30 – 15:00 

Čtvrtek 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30 

Pátek  08:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

Sobota 08:00 – 12:00  

 

V období vánočních svátků 24. 12. 2022 – 31. 12. 2022 bude otevřeno 

POUZE VE STŘEDU 28. 12. 2022 od 08:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00 hodin. 

 

Maximální délka přivážených větví by měla být 1,5 m. Nábytek je třeba rozebrat na co 

nejmenší části. To vše kvůli kapacitě sběrného kontejneru. 

 

Na sběrném místě nelze odevzdávat stavební odpad. Se stavebním odpadem musíte na tato 

místa (vhodné je předem si na vybrané místo zavolat): 

 

Stavební odpady (cihla, beton, keramika) 

 

1) PERENA – statek Krásná Studánka Liberec 
           tel.: 724 320 302 

           provozní doba: po – pá  7.00 – 15.30 hodin 

2) EUROVIA – Žitavská ulice, Liberec 

             provozní doba: po – pá   7.00 – 15.30 hodin 

3) Sběrný dvůr FCC Liberec – Ampérova ulice, Liberec 

                  tel.: 485 152 258 
                  provozní doba: po – pá  7.00 – 15.30 hodin 

 

Eternit a odpady s azbestem (odběr pouze v uzavřeném obalu – pytle, žoky) 

 

1) Sběrný dvůr FCC Liberec – Ampérova ulice, Liberec 
                  tel.: 485 152 258 

                  provozní doba: po – pá  7.00 – 15.30 hodin 

 

 
    Zdroj: https://www.metrak.cz/odpad/smesny-stavebni 
 

 

https://www.metrak.cz/odpad/smesny-stavebni


Nekompletnost – problém, který provází zpětný odběr elektrospotřebičů 

 

Při zpětném odběru elektrozařízení nám společnost Elektrowin poskytuje zpětnou vazbu a již 

po několikáté se stalo, že některá elektrozařízení byla nekompletní. Nekompletnost spočívá 

v tom, že u vysloužilých elektrospotřebičů chybí nejčastěji tyto části: 

- chlazení – potrubí a kompresory (zda je kompresor součástí chlazení v době předání 

vidí i obsluha sběrného místa a má možnost informovat občany o škodlivých 

důsledcích jejich odstraňování) 

- velké spotřebiče – motory 

- mikrovlnky (kategorie malé spotřebiče) – transformátory 

 

Proto bychom byli rádi, aby nám občané odevzdávali vysloužilá elektrozařízení kompletní. 

Tedy taková, která obsahují: 

- hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či mikrovlnný zdroj, apod.) 

- hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, 

chladící okruh) 

- nosnou konstrukci či plášť 

 

Odevzdáním kompletního elektrozařízení chráníme nejen svoje zdraví a bezpečí, ale 

přispějeme i k lepšímu životnímu prostředí. 

 
         Zdroj: https://www.elektrowin.cz/cs/images/resize/2022-ewin-newsletter/nekompletni_350x295.jpg 

 

Svozy pytlů s tříděným odpadem v roce 2023 

 

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem jsou pro příští rok stanoveny na dny: 

25. 1., 22. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6., 26. 7., 30. 8., 20. 9., 25. 10., 22. 11., 

13. 12. 

Maximální tolerovaná váha každého pytle nebo krabice je 10 kg, krabice nesmí být větší než 

je velikost městem dodávaného pytle na třídění papíru. Nadměrně velké nebo těžké krabice 

či pytle s vytříděným odpadem nebudou odváženy od domu. Pytle s vytříděným odpadem 

přistavte v den svozu nejpozději v 6.00 hodin. 

Naplněné pytle s tříděným odpadem je možné průběžně odevzdávat také na sběrném místě 

v ulici Raisova. 



Motivační soutěž pro občany 

V období duben až červen 2022 a v období červenec až září 2022 proběhla další kola 

motivační soutěže pro občany, zapojené do pytlového sběru tříděného odpadu. 

Nejaktivnějšími sběrači za období duben až červen 2022 byli: 

1. místo: Jitka Rožková  

2. místo: Andrea Tomášová  

3. místo: Marie Palmová 

Nejaktivnějšími sběrači za období červenec až září 2022 byli: 

1. místo: Eva Mayerová  

2. místo: Eva Štrosnerová  

3. místo: Eduard Bari 

Výherci budou vyrozuměni písemně. Výhru v podobě poukázek si mohou převzít v budově 

radnice, na odboru majetkosprávním, číslo dveří 8. 

 

 

 

 

 

 
 

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 gabriela.souckova@mu-frydlant.cz. 

 
 

© by MĚSTO FRÝDLANT 
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