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„O ODPADECH“ 
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Od vydání posledního čísla Frýdlantského čtvrtletníku o odpadech se událo několik 

podstatných změn. Tou hlavní je uzavření skládky na Větrově, které nám poměrně komplikuje 

práci s odpady, vzniklými na území našeho města. Zejména pak se stavebním a objemným 

odpadem. 

 

 

V tomto čísle se dočtete o možnostech, kam se stavebním odpadem. Připomeneme si také  

otevírací dobu sběrného místa v ulici Raisova, protože od dubna do října se otevírací doba 

v určité dny opět prodlužuje. 

Dozvíte se, kdo jsou aktuálně nejaktivnějšími sběrači v motivační soutěži pro občany. 

Odměny pro nejlepší třídiče jsou připraveny a pevně věříme, že udělají radost.  

 
 
 

Období 10 / 2021 – 3 / 2022 
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Otevírací doba sběrného místa v Raisově ulici 
 

Od dubna 2022 je sběrné místo otevřeno kromě úterý a neděle takto:  

 

Pondělí 09:00 – 12:00 12:30 – 18:00 

Úterý  ZAVŘENO 

Středa  09:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

Čtvrtek 09:00 – 12:00 12:30 – 18:00 

Pátek  08:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

Sobota 08:00 – 12:00 12:30 – 13:00 

 

Na sběrném místě nelze odevzdávat stavební odpad. Kam se stavebním odpadem se dozvíte 

v dalším článku tohoto čtvrtletníku.  

 

Při odevzdávání větví na sběrné místo dbejte maximální délky větví 1,5 m. Nábytek je 

vhodné rozebrat na menší části. To vše kvůli kapacitě sběrného kontejneru. 

 

 

Kam se stavebním odpadem? 

 

Stavebních odpadů je mnoho druhů. Zahrnujeme mezi ně kusy betonu, cihly, omítky, 

střešní tašky, keramické výrobky, sádrokarton, různé druhy izolačních materiálů, dřevo, 

sklo, plasty, kovový odpad, kabely, zeminy atd. Dle katalogu odpadů stavební odpady dělíme 

takto: 

 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06 Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících                         
               nebezpečné látky 

17 01 07 Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, která nebezpečné      

               látky neobsahuje 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 

17 02 04 Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými  

               látkami znečištěné 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11 Kabely bez obsahu nebezpečných látek 

17 05      Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení,  
               vytěžená hlušina 

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou či obsahují nebezpečné látky 

17 06 04 Izolační materiály, které neobsahují azbest ani jiné nebezpečné látky 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky 

 

 

Stavební a demoliční odpady do popelnice nepatří. Obec na něj nemusí zřídit sběrné 

místo. Ale kam s ním?  
 

 

 

 

 
 



Občané Frýdlantu i podnikatelé mohou stavební odpady odvézt 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 hod 

2) EUROVIA – Žitavská ul., Liberec 

            Provozní doba: po – pá   7.00 – 15.30 hod 

3) Sběrný dvůr FCC Liberec – Ampérova ul., Liberec 
            tel.: 485 152 258 

            Provozní doba: po – pá  7.00 – 15.30 hod 

 

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

 

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

            Provozní doba: po – pá  7.00 – 15.30 hod 

 

                

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

 

 

Svozy pytlů s tříděným odpadem v roce 2022 

 

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

27. 4., 25. 5., 29. 6., 27. 7., 31. 8., 21. 9., 26. 10., 30. 11., 21. 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.  

 

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


Motivační soutěž pro občany 

V období říjen až prosinec 2021 a v období leden až březen 2022 proběhla další kola 

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

Nejaktivnějšími sběrači za období říjen až prosinec 2021 byli: 

1. místo: Jaroslava Böhmová  

2. místo: Jaromír Lenhart  

3. místo: Vojtěch Coufal 

Nejaktivnějšími sběrači za období leden až březen 2022 byli: 

1. místo: Leona Gašpárová  

2. místo: Roman Haniš  

3. místo: Jiří Kokta 

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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