
 Frýdlantský čtvrtletník 

„O ODPADECH“ 
 
 

 
 
Město Frýdlant najede od listopadu na nový software pro sledování svého odpadového 

hospodářství, který bude technologicky lepší, než je ten stávající. Nový software s sebou 

přinese i novinku pro třídiče, zapojené do pytlového systému sběru tříděného odpadu. Na pytle 

už nebudou lepit čárové kódy, ale takzvané QR kódy.                     

 

 

 

Jakou další novinku pro občany nový software přinese? 

Kdy bude svoz pytlů v pytlovém systému tříděného odpadu?  

Kdo vyhrál v dalším kole motivační soutěže pro občany? Dozvíte se v tomto čísle čtvrtletníku 

O odpadech.  

 
 

Období 7 – 9 / 2019 

 

 
 



Přecházíme na nový systém evidence tříděného odpadu ECONIT 
 

 
Město Frýdlant již několik let využívá evidenční software pro sledování svého 

odpadového hospodářství. Tento stávající systém, který občané hojně využívají pro 

získání slevy na poplatku, již přestává technologicky vyhovovat. Proto se Město 

rozhodlo učinit změnu a zavést inovativnější způsob. 

 

Pro občany, kteří již tento systém pytlového sběru tříděného odpadu využívají, se mnoho 

nezmění. Prakticky se jedná o dvě změny. 

 

Tou první je, že od listopadu 2019 nebudou již na pytle lepit čárové kódy, ale tzv. QR kódy. 

Jak název kódu napovídá, QR = Quick responce = rychlá reakce, tato změna zjednoduší 

práci obsluze, ale také zajistí jistotu při načítání informací. 

 

 
 

Druhou a pro občany zajímavější změnou bude zavedení takzvaného odpadového účtu. 

Každý zapojený občan dostane své vlastní přihlašovací údaje a na webové stránce 

www.chytreodpady.cz pak bude moci sledovat svá aktuální data – kolik odpadu vytřídil, 

jakou slevu za třídění získal a jaká bude jeho aktuální výše poplatku v dalším kalendářním 

roce. 

 

Zároveň systém není určen pouze pro občany, kteří již pomocí pytlů odpad třídí, ale je 

otevřen také dalším občanům Frýdlantu, kteří se mohou do třídění zapojit a pomoci tak 

životnímu prostředí a své peněžence. 

 

Nové QR kódy si občané mohou vyzvednout od 1. listopadu 2019 na odboru 

majetkosprávním u p. Fialové. 

 

 
 

Kódy je nutné vyzvednout vždy nejpozději dva dny před termínem svozu! 

http://www.chytreodpady.cz/


Svozy pytlů s tříděným odpadem pro rok 2019 budou probíhat v 

následujících termínech 

 

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 

 

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

 
 

 

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. 2019.  



Motivační soutěž pro občany 

V období červenec až září 2019 proběhlo další kolo motivační soutěže pro občany, zapojené 

do pytlového sběru tříděného odpadu.  

Nejaktivnějšími sběrači za období červenec až září 2019 byli: 

1. místo:  Gašpár Michal  

2. místo:  Balogová Magdaléna 

3. místo:  Böhmová Jaroslava  

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. 

 
 

© by MĚSTO FRÝDLANT 
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