
 Frýdlantský čtvrtletník 

„o ODPADECH“ 
 

 
 
V průměru 20 kilogramů papíru vytřídí ročně každý Čech. Ve Frýdlantě je to ještě více. Na 

každého občana připadá 21,23 kilogramů vytříděného papíru za rok. V třídění ostatních 

surovin ale oproti republice zaostáváme. U plastů pak velmi výrazně. 

                                                                                                        Ilustrační foto: M. Petrášková 

 

Jak dobří jsme v České republice v třídění odpadu? A jak jsme na tom ve Frýdlantě? 

Blíží se doba splatnosti druhé poloviny poplatku za odpad. 

 Jak se taky mohou zachovat třídiči v touze mít na svém kontě co největší počet 

kilogramů vytříděných PET lahví? 

   

I o tom si přečtěte v tomto novém čtvrtletníku o odpadech. 

 
 

Období 7 – 9 / 2017 

 

 



Češi jsou druzí největší třídiči odpadu v Evropské unii 

 
Pravidelně třídí odpad 72 procent obyvatel Česka. Množství vytříděného odpadu 

stoupá a spolu s ním i počet sběrných míst. Ze statistiky EKO-KOMU vyplývá, že 

každý Čech vytřídí v průměru 20 kilogramů papíru, zhruba 12 kilogramů plastů a skla 

a necelého půl kilogramu nápojových kartonů. 

 

Každý Čech loni vytřídil v průměru 44,8 kilogramu papíru, skla, plastů a nápojových 

kartonů. V porovnání s rokem 2015 je to o 2,5 kilogramu více. Množství vytříděných 

odpadů rok od roku stoupá a pravidelně třídí odpad 72 procent obyvatel. V evropském 

srovnání patří Česko v celkové recyklaci obalů ke špičce. V tiskové zprávě to uvedla 

společnost EKO-KOM, která zajišťuje sběr a recyklaci po celé zemi. 

"V roce 2016 jsme celkově vytřídili a zrecyklovali bezmála 800 tisíc tun obalových odpadů," 

uvedl generální ředitel společnosti Zbyněk Kozel. Každý Čech vytřídil v průměru 

20 kilogramů papíru, zhruba 12 kilogramů plastů, stejné množství skla a necelého půl 

kilogramu nápojových kartonů. Při započtení kovů se celková průměrná váha vytříděných 

odpadů na obyvatele ještě zvedne na 56 kilogramů. 

 

Podle posledního srovnání Eurostatu je Česko v celkové míře recyklace obalových odpadů na 

druhém místě za Belgií. Třetí příčku mají Češi v procentu recyklace plastových obalů a 

pátou v recyklaci papíru. 

 

Zvyšuje se i množství sběrných míst. Přístup ke kontejnerům na tříděný odpad mají 

obyvatelé na 99 procentech území a v roce 2016 mohli využít více než 307 tisíc nádob. Z 

toho 70 tisíc tvoří menší kontejnery u rodinných domů. Podle zástupců společnosti EKO-

KOM se snižuje i průměrná vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu. V roce 2016 se 

barevné kontejnery přiblížily domácnostem o metr na 96 metrů. 

 

EKO-KOM má v Česku monopol na třídění a recyklace obalů. Její služby loni využívalo 

20 586 firem dodávajících na český trh balené zboží. Kromě toho firma zajišťuje sběrná 

místa na tříděný odpad pro 6114 obcí.  

 

Autor: ČTK 

 

A jak jsme na tom s tříděním ve Frýdlantu? Celkové množství vytříděných komodit za rok 

2016 je: 

 

Papír                                     157,647 t                           21,23 kg/osobu 

PET lahve                                47,579 t                             6,41 kg/osobu 

Sklo směsné                            50,08 t                               6,75 kg/osobu 

Kovy                                        81,464 t                           10,97 kg/osobu 

Nápojové kartony                       3,37 t                               0,45 kg/osobu  

Směsné plasty                          17,369 t                             2,34 kg/osobu 

 

Ze statistiky vyplývá, že zatímco ve třídění papíru jsme ve Frýdlantu mírně nad průměrem a 

při třídění nápojových kartonů se držíme v průměru, ve třídění skla už ve Frýdlantě 

dosahujeme jen poloviny republikového průměru a v třídění plastů zaostáváme výrazně. 

Zapojte se proto i vy do třídění odpadů. Zkusit můžete i pytlový systém třídění odpadu, díky 

kterému si můžete snížit či dokonce vynulovat poplatek za odpady v následujícím roce. Více 

informací o tomto pytlovém systému třídění odpadů najdete na webových stránkách 

Frýdlantu zde: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odpadove-

hospodarstvi/pytlovy-system/ nebo vám informace o této možnosti třídění podá Helena 

Fialová na odboru majetkosprávním Městského úřadu Frýdlant.    

https://zpravy.aktualne.cz/sber/l~i:keyword:10699/
https://zpravy.aktualne.cz/recyklace/l~i:keyword:1787/
https://zpravy.aktualne.cz/odpad/l~i:keyword:605/
https://zpravy.aktualne.cz/papir/l~i:keyword:5533/
https://zpravy.aktualne.cz/plast/l~i:keyword:8018/
https://zpravy.aktualne.cz/sklo/l~i:keyword:1293/
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odpadove-hospodarstvi/pytlovy-system/
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odpadove-hospodarstvi/pytlovy-system/


Otevírací doba sběrného dvora v ulici Raisova je: 

 

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 
 

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

 

 

Zaplatili jste už za odpad? 
 

Ve dvou splátkách je ve Frýdlantu splatný poplatek za odpady. Splatnost poplatku za druhé 

pololetí je posledního října. Jde o částku 395 korun, tedy druhou polovinu ročního poplatku 

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

komunálních odpadů.  

 

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 488 886 302 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. 

 

Takto si třídění opravdu nepředstavujeme!!! 
 
Při načítání pytlů dne 27. 9. 2017 byl zachycen pytel s PET lahvemi, z nichž některé byly 

částečně naplněny vodou. Tímto si chtěl nejmenovaný třídič navýšit hmotnost vytříděných 

PET lahví a získat tak větší slevu na poplatku za odpady, a to o 4,- Kč. Tento pytel 

samozřejmě nebyl uznán. Myslíte si, že se to opravdu vyplatí? 

 

 

mailto:helena.fialova@mu-frydlant.cz


Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2017 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

29. 11., 20. 12. 

 

 

Motivační soutěž pro občany 

 

V období červenec až září 2017 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Nejaktivnějšími sběrači za období červenec až září 2017 jsou: 

1. místo:   Naděžda Dolívková  

2. místo:   Jana Buriánková  

3. místo:   Radka Caisová  

Výherkyně budou vyrozuměny 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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