
 Frýdlantský čtvrtletník 

„o ODPADECH“ 
 
 

 
 
Domácí elektrospotřebiče nepatří poté, co doslouží, rozhodně do běžné nádoby na odpad. 

V případě těch drobnějších je lze odevzdávat do speciálních červených kontejnerů, ty větší pak 

mohou občané odvážet do sběrného dvora v Raisově ulici.                   Foto: Martina Petrášková 

 

 

 

Jak správně třídit elektroodpad, který v domácnostech vzniká? Proč musejí být spotřebiče 

při odevzdávání kompletní? 

Kdy budou v roce 2019 probíhat svozy pytlů s tříděným odpadem?  

Kdy má otevřeno sběrný dvůr v Raisově ulici?  

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

 
 

Období 1 – 3 / 2019 
 

 
 



Co s nepotřebnými elektrospotřebiči? 

 

Představte si, kolik nových elektrozařízení a výrobků je všude kolem nás. Stačí se jen 

porozhlédnout doma… Vidíte lednici, která se stará o čerstvost potravin. Pračku, která nám 

vypere prádlo, sušička prádlo usuší. A tak by se dalo pokračovat. Kávovary, vysavače, 

žehličky, televize, počítače, mobilní telefony, v dílně pily, aku šroubováky, vrtačky a tak dále. 

 

Nové přicházejí, staré odcházejí 

 

S příchodem nových spotřebičů do domácností se z našich starších elektro pomocníků stává 

elektroodpad. Někdy nás ke koupi nového spotřebiče donutí porucha stávajícího, jindy jen 

prostě máme chuť si pořídit něco nového. Ale jak správně naložit s vysloužilými spotřebiči? 

Recyklovat!!! 

 

To však stále ještě všichni lidé neberou jako samozřejmost. Někteří raději uloží rozbitý 

spotřebič do skříně takříkajíc „na pak“, jiní chybně odloží třeba plastovou rychlovarnou 

konvici do kontejneru na plastové lahve nebo dokonce vhodí do popelnice či kontejneru na 

směsný komunální odpad. Přitom je to tak snadné. Pokud spotřebič odevzdají na správné 

místo, lze z něj znovu využít 90 % materiálů. Výroba nových spotřebičů nebo dalších 

výrobků je pak mnohem efektivnější a přívětivější k životnímu prostředí. 

K tomu, abyste mohli lehce rozpoznat, zda můžete vyhodit dané 

elektrozařízení do popelnice, slouží obrázek přeškrtnuté popelnice. 

Pokud ho na výrobku, na obalu nebo v návodu na použití objevíte, pak 

daný výrobek do popelnice nepatří. Musíte ho odnést do místa 

zpětného odběru. Ve Frýdlantě jsou tímto místem sběrný dvůr 

v ulici Raisově nebo červené kontejnery na elektroodpad umístěné 

na sídlišti Bezručova, na velkém parkovišti u pošty a před 

sběrným dvorem. 

 

Odevzdané zařízení musí být kompletní 

 

Proč je důležité, aby bylo elektrozařízení kompletní? Pokud obsahuje elektrozařízení, které 

odevzdáváte, všechny uvedené komponenty, pak se jedná o zpětně odebírané elektrozařízení 

a na místech zpětného odběru jej od vás převezmou zadarmo. Pokud je ovšem neobsahuje, 

jedná se o odpady a takový spotřebič od vás nepřeberou. Je důležité si uvědomit, že pokud 

výrobku chybí např. pouze šňůra, pak se stále jedná o kompletní zařízení. Pokud ale budete 

odevzdávat spotřebič např. bez motoru, kompresoru nebo jiné funkční části, pak se již 

nejedná o kompletní elektrozařízení a sběrný dvůr ho od vás nemusí přijmout vůbec nebo 

může požadovat poplatek. Kompletnost elektrozařízení je důležitá i proto, že většina 

elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které škodí lidskému zdraví i životnímu 

prostředí.  

 

Může se zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě něco využít – klička, šroubek, motor, 

kompresor – víte ale, co tím můžete způsobit? Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako 

jsou kadmium, rtuť, olovo šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové 

difenyletheny nebo azbest, které jsou pro lidské zdraví i životní prostředí velmi nebezpečné.  

 

V chladničkách se mohou nacházet také škodlivé plyny a to jak v chladicím okruhu, tak ve 

většině případů v izolační pěně v korpusu ledničky. Pokud dojde k poškození okruhu, např. 

odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i tyto plyny do 

ovzduší. Tyto plyny zamezují vzniku ozonu, ztenčuje se ozonová vrstva a na Zemi dopadají 

škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění, jako např. zánět spojivek nebo 

rakovinu kůže. Aby nedocházelo k poškozování lidského zdraví a životního prostředí, uložila 



EU výrobcům povinnost, aby tyto plyny a další látky, jako je azbest, rtuť, kadmium či 

šestimocný chrom, pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně je použili tam, kde 

jsou jinak nenahraditelné a omezili použití na nezbytné minimum. 

 

Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co 

si myslí, že jednou použije, nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, 

vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku. 

 

Zdroj: Elektrowin 

 
 
 

Poplatek za odpady v roce 2019 

 

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

odstraňování komunálních odpadů činí v roce 2019 790,- Kč na osobu. Poplatek se hradí ve 

dvou splátkách, a to: 395,- Kč do 30. 4. 2019 a 395,- Kč do 31. 10. 2019. 

 

Platit lze v hotovosti nebo platební kartou 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. 

 

 

 

Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2019 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

24. 4., 29. 5., 26. 6., 31. 7., 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11., 18. 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 od domu odváženy. 

 

 

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 

 
 



Motivační soutěž pro občany 

V období leden až březen 2019 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany, zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Nejaktivnějšími sběrači za období leden až březen 2019 byli: 

1. místo:  Roman Haniš  

2. místo:  Jana Braunová  

3. místo:  Vladimíra Kušnierová  

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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