
 Frýdlantský čtvrtletník 

„o ODPADECH“ 
 

 
 
Respektujte při plnění pytlů s tříděným odpadem maximální povolenou velikost a hmotnost. 

Manipulace s nadměrně naplněnými či těžkými pytli a krabicemi je náročná. Nově nebudou 

od domů odváženy.         

                                                                                                Ilustrační foto: M. Petrášková 

 

 

Zaplatili jste už za odpad? Nedopouštíte se při třídění odpadu zbytečných 

chyb? Víte, kdy má otevřeno sběrný dvůr v Raisově ulici nebo kdy budou 

v roce 2017 další svozové dny pro pytlový sběr tříděného odpadu?  

   

Dozvíte se v tomto novém čísle čtvrtletníku o odpadech. 

 
 

Období 1 – 3 / 2017 
 

 



Poplatek za odpady v roce 2017 

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů v roce 2017 činí 790,- Kč na osobu. Poplatek se hradí ve 

dvou splátkách, a to: 395,- Kč do 30. 4. a 395,- Kč do 31. 10. 

 

Platit lze v hotovosti na pokladnách Městské úřadu Frýdlant nebo převodem na účet vedený 

u České spořitelny č. ú. 19 -2604599359/0800 s přiděleným variabilním symbolem. 

Při platbě převodem na účet musí být platba za každého poplatníka provedena zvlášť a 

přidělený variabilní symbol musí být uveden v kolonce variabilní symbol. Pokud 

nebude variabilní symbol správně uveden, platba nebude zaúčtována a poplatníkům 

budou vznikat nedoplatky. 

Pokud si nejste jisti, zda máte správný variabilní symbol, můžete si jej ověřit na odboru 

majetkosprávním na telefonním čísle 482 464 016 nebo na emailu helena.fialova@mu-

frydlant.cz. 

Poplatek za odpad jsou povinni platit od 1. 1. 2016 i občané, kteří mají trvalý pobyt hlášen 

v místě ohlašovny, tedy na Městském úřadě Frýdlant. 

 

 

Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2017 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

26.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12. 

 

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

připravili vždy v den svozu nejpozději v 6.00 hodin ráno. 

 

UPOZORNĚNÍ ! 

 
Město Frýdlant upozorňuje občany zapojené do pytlového systému třídění odpadu, že pytle 

s vytříděným odpadem nebo krabice s papírem nesmí být nadměrně naplněny.  

 

Maximální tolerovaná váha každého pytle nebo krabice s papírem je 10 kg, krabice 

nesmí být navíc větší, než je velikost městem dodávaného pytle na třídění papíru.  

 
Nadměrně velké nebo těžké krabice s papírem, stejně jako nadměrně těžké pytle 

s tříděným odpadem, nebudou odváženy od domu. Pokud se tak přesto stane a budou 

odvezeny, nebudou započteny.  

 

Pracovníci technických služeb, kteří svoz pytlů separovaného odpadu zajišťují, musejí každý 

pytel nebo krabici při odvážení zvedat do výšky. V případě nadměrně těžkých břemen toto 
není v jejich silách. 

 

Maximálně 10 kg a velikost maximálně městem dodávaného pytle musí také mít pytle a 

krabice, které občané odváží do sběrného dvora sami. Pokud toto nebude dodrženo, nebude 

třídiči přivezený odpad uznán.  
 

Děkujeme za pochopení 

 

 

Odpad ze zahrad můžete odkládat do sběrného dvora 

 

Jaro přeje práci na zahradě. Pokud však nemáte vlastní kompost nebo kompostér, můžete 

řešit, kam s odpadem ze zahrady. Řešením je odvézt ho do sběrného dvora v Raisově ulici. 

Odtamtud je odpad svážen do městské komunitní kompostárny.  
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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 
 

V období od 1. 4. 2017 od 15. 10. 2017 bude sběrný dvůr otevřený každou sobotu od 8 

do 12 hodin. 

 

Třiďte efektivně a správně 

 

Znovu opakujeme pravidla, která je potřeba dodržovat při třídění do pytlového systému, 

který v našem městě funguje od roku 2013. 
 

Třídíme čtyři druhy komodit: 

 

směsné plasty 

papír 
PET lahve 

nápojové kartony 

 

Směsné plasty – patří tam: kelímky od jogurtů, jogurtových nápojů, vaničky od pomazánek, 

margarínů, masa, salámu, plátkových sýrů, obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých 

mýdel, igelitové sáčky, igelitové tašky, mikrotenové sáčky, obaly, ve kterých byly zabaleny 
různé potraviny (těstoviny, piškoty, bonbony, sušenky, …) – vše musí být čisté a 

vypláchnuté 

Nepatří tam: 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), dózy od pracích 

prostředků a aviváží, natáčky, hřebeny, zubní kartáčky, tuby od zubní pasty, 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), plata 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.  

 
Papír – patří tam: noviny, časopisy, letáky, sešity, bloky, diáře, deníčky, památníčky a knihy 

(bez tvrdých obalů), brožury, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír (i ze 

skartovaček), kartony, krabice (rozložené), balicí papír, dopisní obálky, pozvánky, vizitky, 

papírové krabičky od čajů, papírové obaly od čajových sáčků, cukru, mouky, papírové 

krabičky od sýrů, papírové obaly od čokolád, krabičky od zubních past 

Nepatří tam: papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka, džusů, kopíráky, zalaminovaný 
papír, toaletní papír, ruličky od toaletního papíru, papírové obaly a plata od vajec, papírové 

kapesníky, vlhčené papírové utěrky, odličovací tampony, mastný, mokrý nebo zdehtovaný 

papír 

 

PET lahve – patří tam: PET lahve všech barev s víčkem i bez víčka 
Nepatří tam: znečištěné PET lahve a ostatní plasty 

 

Nápojové kartony – patří tam: krabice od mléka, vína, džusů … (vypláchnuté, jakýchkoli 

velikostí) 

 

Pokud budou tato pravidla dodržována, bude jistě spokojenost na obou stranách. 



 

 

Motivační soutěž pro občany 

V období leden až březen 2017 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Nejaktivnějšími sběrači za období leden až březen 2017 jsou: 

1. místo:   Hynek Buriánek  

2. místo:   Jiří Bláha, r. 1973  

3. místo:   Ladislav Bareš, r. 1969  

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

číslo dveří 13-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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