
 Frýdlantský čtvrtletník 

„o ODPADECH“ 
 

 
 
Každým vysloužilým elektrospotřebičem, který dáte k recyklaci, pomáháte životnímu 

prostředí. Ve Frýdlantu to víme a zajímá nás to. Svědčí o tom fakt, že v loňském roce místní 

občané vytřídili téměř 33 tisíc kilogramů nepotřebného elektrozařízení. 

                                                                                                    Ilustrační foto: M. Petrášková 

 

 

Víte kolik vody nebo ropy ušetřili obyvatelé Frýdlantu tím, že dali k recyklaci staré 

elektrospotřebiče? 

Kdy je otevřen sběrný dvůr v Raisově ulici? 

Nebo co udělat pro to, aby vám mohly být i nadále zasílány zprávy o blížící se splatnosti 

poplatku za odpady. To a ještě více se dozvíte v tomto novém čísle čtvrtletníku o odpadech. 

 
 

Období 4 – 6 / 2018 

 

 
 



Frýdlant recyklací elektrospotřebičů opět výrazně ulevil životnímu 

prostředí 
 
Loni občané Frýdlantu odevzdali k recyklaci 32 882,88 kilogramů starých spotřebičů. 

Snaha obyvatel Frýdlantu recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již 

několik let vyplácí. Také letos obdrželo město certifikát vypovídající o přínosech 

třídění a recyklace elektrozařízení.  

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 

Frýdlantu v loňském roce vyřadili 32 882,88 kilogramů elektra. Tím, že ho následně 

předali k recyklaci, uspořili 373,36 MWh elektřiny, 18 714,06 litrů ropy, 1 745,50 

m3 vody a 16,66 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 

81,15 tun CO² ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 363,88 tun. 

 
 

 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 

nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si 

uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 

pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k 

sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 

uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 

energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 

tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský 

dík.  



V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k 

dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky 

vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a 

separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. 

 

 

Upozornění týkající se zasílání zpráv o splatnosti poplatku za 

odpady 

 

Občané, kteří mají i nadále zájem o zasílání upozornění na splatnost a výši poplatku 

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

komunálních odpadů formou SMS nebo e-mailem, se musí osobně dostavit na odbor 

majetkosprávní. V kanceláři č. 8 budovy A městského úřadu musí podepsat souhlas 

se zpracováním osobních údajů pro tuto službu (dle Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady EU č. 2016/679 - tzv. GDPR). Bez písemného souhlasu tuto službu nelze 

poskytnout. Děkujeme za pochopení.  

Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2018 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

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. 

 

 
 

 

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 5. 5. 2018 do 13. 10. 2018 každou sobotu od 8 do 12 hodin. 

 

V sobotu 29. 9. 2018 je sběrný dvůr uzavřen. 

 



Motivační soutěž pro občany 

V období duben až červen 2018 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany, zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Nejaktivnějšími sběrači za období duben až červen 2018 byli: 

1. místo:  Josef Kožený  

2. místo:  Jana Buriánková 

3. místo:  Petr Džurba  

Výherci budou vyrozuměni písemně. Výhru 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 helena.fialova@mu-frydlant.cz. 
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