Frýdlantský čtvrtletník
„o ODPADECH“

Léky s prošlou dobou použitelnosti nebo léky, které už nepotřebujete, můžete odevzdávat
k bezpečné likvidaci například v lékárnách.
Foto: Martina Petrášková

Co udělat pro to, aby vám i nadále chodily sms zprávy nebo e-maily s upozorněním na
splatnost poplatku za odpad? Jak nakládáte s léky, kterým prošla doba použitelnosti
nebo které už nepotřebujete? Jak správně likvidovat jedlé oleje a tuky z domácnosti? To
a ještě více se dozvíte v tomto novém čísle čtvrtletníku o odpadech.

Období 7 – 9 / 2018

Víte co dělat s prošlými léky?
Nejjednodušší možností, jak bezpečně zlikvidovat nepoužitelné léčivo, je donést ho do
nejbližší lékárny. Tato služba je poskytována občanům na celém území ČR zdarma.
S léky můžete rovněž zamířit do sběrného dvora.
Pokud byste si nevěděli rady, přineste do lékárny prošlý lék tak, jak je. Výborné bude,
pokud prošlé léky přinesete v jejich původních primárních obalech. Tablety a kapsle nechte
v blistrech nebo lahvičkách; sirupy, roztoky, suspenze a kapky v lékovkách; masti a krémy v
tubách či kelímcích. Papírové krabičky (skládačky) můžete vyhodit do tříděného odpadu.
Stejně tak není potřeba nosit prázdné blistry nebo lahvičky neobsahující žádné léčivo, ty
zlikvidujte jako běžný komunální odpad.
Prázdné blistry od léků a lahvičky nepatří ani mezi směsné plasty v pytlovém systému
tříděného odpadu.
Proč je likvidace v lékárně bezpečná?
Staré propadlé léky jsou v lékárně shromažďovány do plastových uzamčených kontejnerů,
což zamezí přístup nepovolaným osobám a zároveň ochrání před případným poraněním.
Odvoz nebezpečného odpadu certifikovanou firmou je v lékárně evidován. Odevzdané
propadlé léky jsou pravidelně odváženy do spalovny, kde se likvidují včetně kontejnerů za
předepsaných vysokých teplot a s kontrolou emisí.
Pokud se touto cestou léků zbavíte, předejdete i dalším rizikům:
 nedostanou se do rukou nepovolaným lidem a dětem
 nestane se vám, že zapomenete, na co se daný přípravek používá, a zabráníte tomu,
že byste jej později mohli použít v nevhodné indikaci
 předejdete nežádoucím účinkům léků, které by v případě použití mohly být u
prošlých léků výraznější
Staré léky vyhozené do popelnice mohou skončit na skládce nebo mohou být ve
spalovně spáleny za jiných než předepsaných podmínek. Již zde může dojít k ohrožení
životního prostředí, lidí nebo zvířat. Léky spláchnuté do WC mohou ohrozit vodní
organismy, protože se kanalizací dostanou přímo do vody. Už tak má příroda dost práce
s léčivými látkami, které se do ní dostanou jako metabolity z lidského těla. Ani pálení
takového odpadu nevede k ničemu dobrému, protože domácí topeniště nedosahují
požadovaných teplot a vzniklé spaliny nejsou nijak kontrolovány.

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
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.
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.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ





Oleje a tuky z fritovacích hrnců patří do děleného sběru odpadu, nikoliv do
kanalizace
Oleje vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění
odpadních vod
Oleje a tuky sebrané odděleně jsou po vytřídění recyklovány a používány, např. při
výrobě biopaliv či ekologických maziv
Zdarma můžete olej odevzdat na sběrném dvoře v ulici Raisova

Použité potravinářské oleje a tuky musí být předávány v pevných obalech, např. PET
lahvích, nebo uzavíratelných tetrapakových obalech (od mléka či jiných nápojů).

Občané, kteří jsou zapojeni v pytlovém systému sběru tříděné odpadu, si mohou na oleje a
tuky vyzvednout žlutou plastovou lahev s černým uzávěrem na odboru majetkosprávním
v budově radnice.

Zaplatili jste už za odpad?
Ve dvou splátkách je ve Frýdlantu splatný poplatek za odpady. Přestože splatnost poplatku
za první pololetí byla už posledního dubna, stále je řada občanů, kteří ho zatím neuhradili.
Jde o částku 395 korun, tedy polovinu ročního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
„Žádáme proto všechny občany, kteří ještě za první pololetí tohoto roku nezaplatili, aby tak
učinili co nejdříve. Poplatek lze uhradit buď 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.
Poplatek za druhé pololetí letošního roku má splatnost 31. 10. 2018.

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.

Otevírací doba sběrného dvora v ulici Raisova
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Každá 1. sobota v měsíci
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Motivační soutěž pro občany
V období červenec až září 2018 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany, zapojené
do pytlového sběru tříděného odpadu.
Nejaktivnějšími sběrači za období červenec až září 2018 byli:
1. místo: Michal Gašpár
2. místo: Marie Chemišincová
3. místo: Ondřej Mareš
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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