
 Frýdlantský čtvrtletník 

„o ODPADECH“ 
 

 
 
Jaro přímo vybízí k úklidu na zahradě nebo zahrádce, při kterém lidé řeší, kam s větvemi a 

dalším zahradním odpadem. Pokud nemají vlastní kompost nebo kompostér, mohou takovýto 

odpad odvézt do sběrného dvora v Raisově ulici. Odtud je svážen do městské komunitní 

kompostárny.                                                                                  Ilustrační foto: M. Petrášková 

 

 

Frýdlant navyšuje počet modrých kontejnerů na třídění papíru. Na některých místech 

totiž jeden kontejner na papír nestačil. 

 Víte, kam s odpadem ze zahrady, pokud nemáte kompost nebo kompostér? 

Víte, co všechno můžete odvézt do sběrného dvora v Raisově ulici? To a ještě více se dozvíte 

v tomto novém čísle čtvrtletníku o odpadech. 

 
 

Období 1 – 3 / 2018 

 

 
 



Poplatek za odpady v roce 2018 

 

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

odstraňování komunálních odpadů v roce 2018 činí 790,- Kč na osobu. Poplatek se hradí ve 

dvou splátkách a to: 395,- Kč do 30. 4. 2018 a 395,- Kč do 31. 10. 2018. 

 

Platit lze v hotovosti na pokladnách Městského 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. 

 

 

 

Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2018 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

25. 4., 30. 5., 27. 6., 25. 7., 29. 8., 26. 9., 31. 10., 28. 11., 19. 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. 

 

 

Odpad ze zahrad můžete odkládat do sběrného dvora 

 

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

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

ulici. Odtamtud je odpad svážen do městské komunitní kompostárny. 

 

 
 

mailto:helena.fialova@mu-frydlant.cz


V pěti sběrných hnízdech ve Frýdlantu přibyl kontejner na papír 

 

Do pěti sběrných hnízd s nádobami na tříděný odpad byl začátkem března ve Frýdlantu 

přidán další modrý kontejner, tedy kontejner na třídění papíru. Konkrétně v ulicích 

Bezručova, Lesní, Družstevní, Okružní (velké parkoviště) a Lužická (u pradlenky). Důvod je 
prostý, dosavadní počet kontejnerů na papír nestačil.  

 

Znovu připomínáme, že při odkládání například papírových krabic do kontejneru, je třeba 

dbát na jejich důkladné rozložení. Tak aby karton nezabíral v nádobě na odpad zbytečně 

mnoho místa.  
 

 
 

 

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 
 

Každá 1. sobota v měsíci   8:00 – 12:00 

 

Ve sběrném dvoře mohou občané trvale hlášení ve Frýdlantu a platící poplatky za 
nakládání s odpadem na území tohoto města odevzdat odpad zdarma. Občané 

ostatních obcí mají veškerý odpad za poplatek. Odevzdat ve sběrném dvoře je možné: 

 

-  objemný komunální odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny apod.) 

-  odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí) 

-  papír a lepenku, sklo, PET, směsné plasty 
-  oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se  

   zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály; jedlý olej a tuk 

-  pneumatiky (max. 4kusy/1 osoba/ rok) 

 

Výrobky spadající do režimu zpětného odběru (pro všechny zákazníky bezplatně): 
 

-  vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika,   

   chladničky či pračky 

-  zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky 

 

Zpoplatněné služby: 

odevzdání stavebního odpadu (780 Kč/t bez DPH) 



Motivační soutěž pro občany 

V období leden až březen 2018 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany, zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Nejaktivnějšími sběrači za období leden až březen 2018 byli: 

1. místo:  Roman Haniš  

2. místo:  Hynek Buriánek  

3. místo:  Ivana Vlasáková  

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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