
 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 moc ulevili loni obyvatelé Frýdlantu životnímu prostředí tím, že třídili staré spotřebiče? 

Proč je důležité věnovat při třídění papíru pozornost správnému uložení odpadu?  

Kdy bude další svoz pytlů v pytlovém systému tříděného odpadu?  

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

 
 

Období 4 – 6 / 2019 

 

 
 

 



Občané Frýdlantu recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevili 

životnímu prostředí 

Občané Frýdlantu loni odevzdali k recyklaci 30 250,67 kilogramů starých spotřebičů. 

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik 

let vyplácí. Frýdlant obdržel certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace 

elektrozařízení. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 

Frýdlantu v loňském roce vyřadili 30 250,67 kilogramů elektra. Tím, že byl následně předán 

k recyklaci, bylo uspořeno 346,04 MWh elektřiny, 17 569,89 litrů ropy, 1 599,66 m ³ vody a 

14,96 tun primárních surovin. Navíc byla snížena emise skleníkových plynů o 74,87 tun 

CO2 ekv., a produkce nebezpečných odpadů o 332,20 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 17 000 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. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé 

elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na 

www.cervenekontejnery.cz. 

 

Kartonové krabice před recyklací složte, šetříte místo v kontejneru 

 

Žádáme třídiče, aby při recyklaci kartonových krabic do modrých kontejnerů dbali na  

důkladné rozložení či stlačení těchto krabic. Často se stává, že lidé krabici do kontejneru  

 

odloží nesloženou, čímž zabírá v nádobě na tento tříděný odpad zbytečně mnoho místa. 

Snižuje se tím množství papíru, který by mohli do kontejneru odložit další obyvatelé. 

Prosíme, buďte ohleduplní a věnujte při recyklaci krabic jejich dostatečnému rozložení nebo 

„sešlápnutí“ více pozornosti. Bude to ku prospěchu všech.   

 

 

 

Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2019 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

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 odváženy od domu. 

 

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 

 

Od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 každou sobotu od 8 do 12 hodin. 

 
V sobotu 6. 7. 2019 a 28. 9. 2019 sběrný dvůr uzavřen z důvodu státního svátku. 

 

http://www.cervenekontejnery.cz/


Poplatek za odpady v roce 2019 

 

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

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

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

 

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. 

 

 

Motivační soutěž pro občany 

V období duben až červen 2019 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany, zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Nejaktivnějšími sběrači za období duben až červen 2019 byli: 

1. místo:  Jana Buriánková  

2. místo:  Martina Stodůlková  

3. místo:  Jan Prchal  

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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