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Slovo z radnice 
 

Vážení občané,  
k poslednímu listopadu jsem po deseti letech 
rezignoval na funkci starosty. Každý, kdo se 
trochu zajímá o chod města a dění v něm, si 
jistě sám udělá obrázek o tom, co se zde za 
toto období vykonalo či vybudovalo. 
Samozřejmě jsem se nemohl zavděčit všem, 
nicméně tak už to chodí. Vězte ale, že město 
bylo po celou dobu, kdy jsem byl starostou, 
vedeno transparentně, bez jakéhokoliv 
upřednostňování či protekce. Je předáváno 
nezadlužené, finančně zdravé a nastartované 
k dalšímu rozvoji. Dovolte mi, abych tímto 
poděkoval všem, kteří mi celých deset let 
pomáhali a kteří se na této jedné úspěšné 
etapě města podíleli. 
Přeji všem pevné zdraví a krásné Vánoce a 
klidný nový rok.  

Váš bývalý starosta Jiří Hradecký     
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
4. listopadu 2020 
Rada města schválila: 
• dodavatele zakázky malého rozsahu 
„Výměna oken v 2. NP čp. 85 Quisisana, Janské 
Lázně“ společnost SAVA s.r.o., IČ: 15045111 za 
cenu 247.438 Kč s DPH 
• zaktualizovaný ceník za stání silničních 
motorových vozidel na místních komunikacích 
nebo jejich úsecích s účinností od 01.12.2020 
dle projednání 
• Prováděcí předpis k Nařízení města Janské 
Lázně č. 1/2018 o provádění zimní údržby pro 
zimní sezónu 2020/2021 dle předloženého 
návrhu 
• program 12. zasedání Zastupitelstva města 
Janské Lázně dne 23.11.2020 od 17 hodin 

Rada města odložila: 
• stanovisko ke stavbě „HOTEL ALENKA-
JANSKÉ LÁZNĚ-Č.ST.P 30 Č.P.P. 53/1, 53/11“ a 
požaduje souhlas s uzavřením dohody o 
užívání místní komunikace s podmínkou, že 
případné sněhové bariéry, které vzniknou na 
příjezdu na projektem nově vytvářená 
parkovací místa podél ulice K Zámečku při 
zimní údržbě ulice, bude odstraňovat žadatel 
na své náklady a na svůj pozemek 
• žádost o souhlas se stavbou 
„REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA 
RESTAURAČNÍHO ALTÁNU VIKTORKA NA ST.P. 
Č. 264 A P.P.Č. 141/5, k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších“, konstatuje, že se dle předložené 
dokumentace nejedná o rekonstrukci a 
přístavbu stávající stavby, ale o zcela novou 
stavbu a požaduje vysvětlení k: 
- řešení dopravy v klidu – vozidla 
zaměstnanců, provozovatelů, soulad s ÚP, 
který stanovuje povinnost vytvářet parkovací 
místa ve stavbě event. na pozemku stavby 
- doložit řešení způsobu nakládání s odpady 
plynoucími z provozu altánu – 
komunální/tříděný odpad 
Rada města vzala na vědomí: 
• žádost o úklid sněhu na obecní cestě před 
čp. 335 a souhlasí pouze s údržbou na 
objednání za úplatu a prováděnou až po 
údržbě celého města a za podmínek, které to 
umožní 
• objednávku o údržbu výjezdu z garážových 
stání u čp. 319 a čp. 320 za úplatu a 
prováděnou až po údržbě celého města a za 
podmínek, které to umožní  
• studii „NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY A 
SPOJOVACÍ LÁVKA OBCHODNÍ ČP. 282, K.Ú. 
JANSKÉ LÁZNĚ“ s tím, že souhlas bude vydán 
ke konkrétní projektové dokumentaci 
• diskusi komise pro rozvoj města o 
možnostech umístění bytových domů v 
lokalitě Duncan s tím, že trvá na zpracování 
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studie na stavbu bytových domů v lokalitě 
Duncan s ponecháním 8 stavebních parcel pro 
rodinné domy 
Rada města souhlasila: 
• s rozdělením pozemku p.p.č. 275/4 v k.ú. 
Č.H. a oceněním dle jeho využití 
• s upravenou dohodou o užívání místní 
komunikace a výpočtem paušálem dle 
obestavěného prostoru a jednou platbou 
nejpozději do 15-ti dnů po podpisu dohody 
pro stavbu „Rekonstrukcí a dostavbou 
ubytovacího zařízení Siréna, Ski&BIKE 
Aparthotel Janské Lázně“ 
Rada města doporučila zastupitelstvu města: 
• schválit uzavření upravené kupní smlouvy 
na prodej pozemku p.p.č. 172/16 v k.ú. Č.H. 
(část 172/1) se smlouvou o zřízení věcného 
břemene se společností RODOP, a.s. a schválit 
akceptaci osobního ručení Ing. Martina Kulíka 
• schválit Statut sociálního fondu města 
• vydat obecně závaznou vyhlášku města č. 
2/2020 o místním poplatku z pobytu 
Rada města zamítla: 
• žádost Diakonie Broumov o finanční dar k 
překlenutí složité situace vzhledem k 
současné tíživé nejasné finanční situaci města 
Rada města předloží: 
• žádosti o změnu Územního plánu Janské 
Lázně Městskému úřadu Trutnov, oddělení 
územního plánování 
 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
18. listopadu 2020 
Rada města schválila: 
• uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě o svozu 
komunálního odpadu mezi městem Janské 
Lázně a společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. 
• uzavření smlouvy o pojištění vozidel města 
Janské Lázně s pojišťovnou Generali Česká 
pojišťovna, a.s. za roční pojistné 45.956 Kč 

• zveřejnění záměru města pronajmout byty 
v čp. 85, 81 a 15 stávajícím nájemníkům za 
nájemné zvýšené o míru inflace k 30.11.2020 
Rada města odložila: 
• žádost nájemce nebytového prostoru v čp. 
85 (Olympia service s.r.o.) o prominutí 
nájemného za období od října do prosince 
2020 a snížení nájemného na 50% na období 
od 01.01.2021 do 30.04.2021. do doby, než 
budou známé skutečnosti o podpoře státu na 
měsíce říjen – prosinec 2020 s tím, že se 
nebrání dalšímu jednání ohledně této věci 
 
Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 23. listopadu 2020 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
• zápis z 11. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 
• rezignaci starosty Ing. Jiřího Hradeckého na 
funkci starosty s tím, že mandát člena 
zastupitelstva města si ponechá 
Zastupitelstvo města zvolilo: 
• pana Petra Hřebačku neuvolněným 
starostou města Janské Lázně s funkcí od 
01.12.2020 
• pana Josefa Zilvara členem rady města od 
01.12.2020 
• pana Ing. Pavla Kouta 1. místostarostou 
města od 01.12.2020, který bude zastupovat 
starostu v době jeho nepřítomnosti 
• pana Ivo Boleslavského 2. místostarostou 
města od 01.12.2020 
Zastupitelstvo města schválilo: 
• uzavření kupní smlouvy se smlouvou o 
zřízení věcného břemene, na základě které 
město Janské Lázně prodává společnosti 
RODOP, a.s., Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, 
IČ:  25082779 pozemek označený p.p.č. 
172/16 v katastrálním území Černá Hora v 
Krkonoších, druh pozemku ostatní plocha, o 
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výměře 1611 m², který vznikl rozdělením 
pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších na základě geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku č. 603-262/2020, 
vypracovaného Stanislavem Noskem, 
Fügnerova 42, 54301 Vrchlabí a akceptovalo 
osobní ručení Ing. Martina Kulíka v případě 
neplnění závazku společnosti RODOP a.s. z 
kupní smlouvy  
• Statut sociálního fondu města Janské Lázně 
dle předloženého návrhu a jmenovalo za členy 
správní rady sociálního fondu města Ing. Pavla 
Kouta a Ivo Boleslavského 
• rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým se 
zvyšují příjmy o 1.127.925,23 Kč a snižují 
výdaje o 1.725.065,44 Kč 
Zastupitelstvo města vydalo: 
• Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně č. 2/2020 o místním poplatku za pobyt 
dle předloženého návrhu 
Zastupitelstvo města zrušilo: 
• usnesení č. Z 77/08/20 ze dne 27.04.2020 
(uzavření zástavní smlouvy na pozemek 172/1 
Č.H.) 

 (MV) 
 
Město Janské Lázně nabízí volné parkovací 
stání u Arniky. Jedná se o vyhrazené parkovací 
místo s uvedením SPZ vozidla. Informace na 
Městském úřadě Janské Lázně, tel. 
499 875 101 nebo 606 674 699. Cena 3.650 
Kč/rok.  

MV 
Pozvánka 
na 13. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 21. prosince 
2020 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 
 
 

Oznámení 
 

Organizační opatření 
Tajemnice Městského úřadu Janské Lázně v 
souvislosti s epidemiologickou situací v ČR 
spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 
způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 
a dle úkolů uložených usnesením vlády České 
republiky č. 1202 a 1200 ze dne 20. listopadu 
2020, o přijetí krizového opatření a v souladu 
s usnesením rady města ze dne 21.10.2020 
vydává  

ROZHODNUTÍ 
o dočasném omezení úředních hodin 
Městského úřadu Janské Lázně a úpravě 
způsobu vyřizování podání a omezení 
osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu. 
S ohledem na usnesení vlády č. 1202 ze dne 
20. listopadu 2020 bude budova městského 
úřadu s účinností od 23. listopadu 2020 od 
00:00 hodin do dne 12. prosince 2020 do 
23.59 hodin pro veřejnost uzavřena mimo 
stanovené úřední hodiny a vyjma případů, kdy 
byl klientovi předem potvrzen termín k 
dostavení se na pracoviště úřadu. Klienti 
mohou v úředních hodinách vyřizovat 
neodkladné úřední záležitosti. V takovém 
případě budou klienti vpuštěni do budovy 
pouze s rouškou nebo jinou vhodnou 
ochranou dýchacích cest a podstoupí 
desinfekci a budou dodržovat rozestupy.  
 

Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu: 
pondělí   09.00 – 11.30 a 14:00 – 16.30 hod 
středa   09.00 – 11.30 a 14:00 – 16.30 hod 
S ohledem na usnesení vlády bude omezen 
osobní kontakt zaměstnanců s klienty na 
nezbytně nutnou úroveň. Doporučuje se 
využívat písemného, elektronického či 
telefonického kontaktu před osobním ve 
všech případech, kdy je to možné. 
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Příjem veškerých dokumentů od klientů bude 
prováděn pouze prostřednictvím pracoviště 
podatelny vždy, kdy to je možné se 
upřednostňuje elektronická komunikace.  
Zaměstnanci úřadu omezí vzájemný styk na 
nezbytně nutnou míru, upřednostní se 
elektronická komunikace, dále omezí kontakt 
se zaměstnanci jiných orgánů a institucí. 
Kontakt s jinými orgány a institucemi bude v 
jiné než elektronické formě uskutečněn pouze 
s předchozím souhlasem tajemníka. 
Pro telefonní a emailový kontakt jsou k 
dispozici kontakty zaměstnanců na 
internetových stránkách města www.janske-
lazne.cz. 
Adresa:  

Město Janské Lázně 
nám. Svobody 273 
542 25 Janské Lázně 
tel: +420 499 875 101 
e-podatelna: podatelna@janske-lazne.cz.cz 
ID DS: 4bfbycd 

 

V Janských Lázních 21.11.2020 
Bc. Marcela Vojtěchová v.r., tajemnice 
 
Obecně závazná vyhláška města Janské 
Lázně č. 2/2020 
o místním poplatku z pobytu 
Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém 
zasedání dne 23. listopadu 2020 usnesením č. 
Z 105/12/20 usneslo vydat na základě § 14 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 3a  zákona o místních poplatcích 
3 § 3  zákona o místních poplatcích 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 
(1) Město Janské Lázně touto vyhláškou 
zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen 
„poplatek“). 
(2) Správcem poplatku je městský úřad1 
(dále jen „správce poplatku“). 
Čl. 2 
Předmět, poplatník a plátce poplatku 
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt 
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů u jednotlivého 
poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku 
není pobyt, při kterém je na základě zákona 
omezována osobní svoboda.2 
(2) Poplatníkem poplatku z pobytu je fyzická 
osoba, která v obci není přihlášená (dále jen 
„poplatník“).3 
(3) Plátcem poplatku je poskytovatel 
úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce 
poplatku je povinen vybrat poplatek od 
poplatníka.4 
Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku 
ohlášení ke vzniku své poplatkové povinnosti 
do 15 dnů ode dne, kdy započal činnost 
spojenou s poskytováním pobytu. Ukončení 
této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve 
lhůtě 15 dnů. 
(2) V ohlášení plátce uvede5  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení 
nebo název, obecný identifikátor, byl-li 
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo 
podnikatele, popřípadě další adresu pro 
doručování; právnická osoba uvede též osoby, 
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech, 

4 § 3f  zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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b) čísla všech svých účtů u 
poskytovatelů platebních služeb, včetně 
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou 
činností, v případě, že předmět poplatku 
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka 
nebo plátce, 
c) další údaje rozhodné pro stanovení 
poplatku, zejména místa a zařízení, případně 
též období roku, v nichž poskytuje pobyt a 
počet poskytnutých dnů pobytů.  
 
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6 
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 
ohlášení, je plátce povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7 
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo 
jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 
správce poplatku automatizovaným 
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do 
nichž má zřízen automatizovaný přístup. 
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku 
na své úřední desce.8 
Čl. 4 
Evidenční povinnost9 
(1) Plátce poplatku z pobytu je povinen vést 
v listinné nebo elektronické podobě evidenční 
knihu za každé zařízení nebo místo, kde 
poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy 
zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které 
poskytuje úplatný pobyt. 
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 
a) den počátku a den konce pobytu,  

 
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa 
místa přihlášení nebo obdobného místa 
v zahraničí, 
c) datum narození, 
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým 
může být 
1. občanský průkaz,  
2. cestovní doklad,  
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,  
4. pobytová karta rodinného příslušníka 
občana Evropské unie,  
5. průkaz o povolení k pobytu, 
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,  
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany, nebo 
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné 
ochrany, a 
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod 
osvobození od poplatku. 
(3)  Zápisy do evidenční knihy musí být 
vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, 
srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost 
zápisů a musí být uspořádány postupně 
z časového hlediska. 
(4)  Plátce poplatku je povinen uchovávat 
evidenční knihu po dobu 6 let ode dne 
provedení posledního zápisu. 
Čl. 5 
Evidenční povinnost ve zjednodušeném 
rozsahu5 
(1)  Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo 
sportovní akce poskytuje úplatný pobyt 
účastníkům této akce, může plnit evidenční 
povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud  
a)  důvodně předpokládá, že poskytne pobyt 
nejméně 1000 účastníkům této akce, a 
b)  oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve 
zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů 

9  § 3g  zákona o místních poplatcích 
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přede dnem zahájení poskytování pobytu 
správci poplatku. 
(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. 
b) odůvodní předpokládaný počet účastníků 
akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a 
uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň 
údaje o 
a) dni počátku a dni konce konání této akce, 
b) názvu a druhu této akce, a 
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve 
kterých se bude pobyt poskytovat. 
(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže 
plátci oznámené plnění evidenční povinnosti 
ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li 
předpokládat splnění podmínek podle 
odstavce 1. O zákazu plnění evidenční 
povinnosti ve zjednodušeném rozsahu 
rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 
dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. 
b). 
(4) Při plnění evidenční povinnosti ve 
zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize 
vedou pouze  
- údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým 
byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného 
poplatku v členění podle  
1. dne poskytnutí pobytu, 
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt 
poskytnut, a 
3. důvodu osvobození. 
Čl. 6 
Sazba poplatku 
Sazba poplatku z pobytu činí 26 Kč za každý 
započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku 
pobytu. 
Čl. 7  
Splatnost poplatku  
Plátce odvede vybrané poplatky správci 
poplatku čtvrtletně, nejpozději do 10. dne 

 
10 § 3b  odst. 1 zákona o místních poplatcích 
11 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích 

prvního měsíce následujícího čtvrtletí 
kalendářního roku. 
Čl. 8 
Osvobození  
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena 
osoba10 
- nevidomá, osoba, která je považována za 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP/P, a její 
průvodce, 

b) mladší 18 let, 
c) hospitalizovaná na území města ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové 
péče s výjimkou osoby, které je poskytována 
lázeňská léčebně rehabilitační péče 
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně 
rehabilitační péče podle zákona upravujícího 
veřejné zdravotní pojištění, nebo  
2. nehrazená z veřejného zdravotního 
pojištění, 
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné 
podobné akci pro děti podle zákona 
upravujícího ochranu veřejného zdraví 
konaných na území města nebo 
e) vykonávající na území obce sezónní práci11 
pro právnickou nebo podnikající fyzickou 
osobu nebo 
f) pobývající na území města 
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy anebo školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči anebo 
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc,  
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle 
zákona upravujícího sociální služby, 
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem 
v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně 
prospěšným poplatníkem daně z příjmů 
právnických osob, nebo 
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4. za účelem výkonu záchranných nebo 
likvidačních prací podle zákona 
o integrovaném záchranném systému. 
(2)  Od poplatku z pobytu je osvobozen 
příslušník bezpečnostního sboru, voják  
v činné službě, státní zaměstnanec nebo 
zaměstnanec České republiky pobývající   
na území obce v zařízení ve vlastnictví České 
republiky nebo této obce v souvislosti  
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.12 
Čl. 9 
Navýšení poplatku  
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem k 
přímé úhradě.13 
(2) Včas neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může správce poplatku zvýšit 
až na trojnásobek; toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 
osud.14 
Čl. 10 
Přechodné a zrušovací ustanovení 
 (1) Osoba, která je plátcem poplatku 
z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala 
úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za 
úplatu přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací 
povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů 
ode dne nabytí její účinnosti. 
(2) Ruší se obecně závazná vyhláška města 
Janské Lázně č. 4/2019, o místním poplatku z 
ubytovací kapacity, ze dne 16.12.2019. 
Čl. 11 
Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2021. 
Ing. Jiří Hradecký v.r. Petr Hřebačka v.r. 
starosta   místostarosta  
Vyvěšeno na úřední desce: 27.11.2020 

 
12 § 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích 
13 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 

Oznámení 
 

Vážení občané, 
na základě oznámení společnosti TRANSPORT 
Trutnov s.r.o., která zajišťuje likvidaci 
komunálního odpadu v katastru města Janské 
Lázně, dochází v roce 2021 ke změnám: 
SVOZ Z POPELNICE 110 l, 120 l 
pouze paušální známky: 
52 svozů za rok (zelená známka) 2.080 Kč 

 (svoz 1 x týdně) 
SVOZ Z KONTEJNERŮ 1100 l: 
Svoz provádí TRANSPORT Trutnov s.r.o. na 
základě uzavřených smluv s jednotlivými 
žadateli. 
SVOZ  PYTLŮ 
pytel 120 l(pytel označený TRANSPORT s.r.o.) 77 Kč 

--- 

Známky a pytle se prodávají na městském 
úřadě, smlouvy na kontejnery si uzavírá 
každý samostatně se společností TRANSPORT 
Trutnov s.r.o. 
Svozy nebezpečného odpadu budou 
prováděny dvakrát ročně, místo a termín 
svozu budou vždy včas zveřejněny. 

Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města 
 
Prováděcí předpis 
k nařízení o provádění zimní údržby 
pro zimní sezónu 2020/2021 
schválený dne 4. listopadu 2020 usnesením č. R 
467/43/20 Rady města Janské Lázně 
článek 1 
Technické zabezpečení provádění zimní údržby 
Mechanizace: 
-    pluhování, posyp Unimog -  radlice, posyp 
 Multicar - posyp 
 Antonio Carraro TTR 10900  
                                        - sněhová fréza 
 UNC 060 nakladač 
 Antonio Carraro TTR 4400 HST 
    - sněhová fréza 

14 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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-   odvoz sněhu 2 x nákladní automobil 
-   rezerva pro sněhovou kalamitu - sněhová fréza    
 Z 7745 
Posypový materiál: 
- drť  kamenolom Lánov 
- ekosůl pouze při extrémních podmínkách 
Umístění nádob s posyp. materiálem (k dispozici 
občanům): 
- před Českou poštou u schodiště 
- před objektem čp. 85 (Quisisana)  
- u trafostanice na sídlišti Na Sluneční stráni 
- u obytného domu čp. 15 (Zdena) 
- v Lyžařské ulici – 2 nádoby (u křižovatek) 
- ve Zvonečkové ulici u čp. 169 (Domeček) 
- Modrokamenná ulice – za mostem u čp. 107 (Zákl. 
odbor. org. Fakult. nem. HK ) 
- v Luční ulici – za čp. 305 (hotel Vladimír)   
- na Horní promenádě u opěrné zdi čp. 74 (Burda) 
- v Rekreační ulici před čp. 260 (Merkur)   
 

článek 2 
Organizační zabezpečení provádění zimní údržby 
Časový rozvrh provádění: 
 
 

- Po - So:   4:00 – 20:00 
- Ne, svátky:  6:00 – 16:00 

 

Provádění úklidu sněhu protahováním: 
Chodníky: 
- Černohorská ulice (směrem od centrálního 
parkoviště jen po pravé straně komunikace) – 
náměstí Svobody – Lázeňská ulice k čp. 52 (hotel 
Astoria)  
- parková cesta od "Prameníku"- Radnice - Česká 
pošta  
- Krkonošská ulice (část nad Obchodní akademií od 
odbočky k Vysoké vartě k odbočce do Rekreační ulice 
podél hlavní silnice) 
- Lesní cesta od garáží u Lesního domu na Duncan 
- asfaltová plocha před čp. 256 a 257 – pouze 
středovým pruhem 
Místní komunikace: 
- zásobovací ulice od čp. 85 (Quisisana) k čp. 69 
(Moravěnka)                   (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- Horní promenáda až k čp. 268 (Vesna)  
                                          (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- Údolní ulice od čp. 268 (Vesna) ke křižovatce se st. 
silnicí                                (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- Dolní promenáda až k čp. 7 (Betlém) 
- parkovací plocha u čp. 7 (Betlém) 

- Obchodní ulice  
- Rekreační ulice, od křižovatky s Obchodní ulicí na 
náměstí Svobody 
- Rekreační ulice, od čp. 208 (Lesní dům) ke 
křižovatce s Obchodní ulicí 
- Modrokamenná ulice, od křižovatky s 
Krkonošskou ulicí podél čp. 155 (Siréna), čp.204 
(Horský dvůr) až k čp. 150 (Večernice)                                                          
- Lesní ulice, od čp. 207 (Růženčin dvůr), k čp. 210 
(Duncan) a k čp. 75 (Sanssouci)   
- sídliště Na Sluneční stráni a přístup ke 
kontejnerům 
- Školní ulice k mateřské škole 
- přístupová cesta k čp. 281 (Krkonošské byty) – 
pouze k trafostanici 
- Zvonečková ulice od čp. 155 (Siréna) k odbočce čp. 
112 (Idyla)  
- Lyžařská ulice až k objektům čp. 280, čp. 271, čp. 
264 (rodinné domy)  
- zastávky autobusů v Krkonošské ulici: Lesní dům, 
Zátiší, Hofmanova bouda 
- * Janská ulice od čp. 125 (Hofmanova bouda) k čp. 
197 (Zlatá vyhlídka)                                                    
-  přístupová cesta k čp. 319 a 320 (nové bytovky) – 
pouze k vjezdu do garáží 
- *přístupová cesta od garáží čp. 319 a 320 ke 
garážím čp. 317 a 318 
- *Luční ulice, od výjezdové brány na centrálním 
parkovišti k čp. 120 (Radka) 
- *ulice K Zámečku od vjezdu z Krkonošské ulice po 
čp. 105 (Merlin) 
 

* poznámka: provádí se v rozsahu dle PŘÍLOHY č. 1 
- GARÁŽE Na Sluneční stráni - pouze průtah středu 
mezi garážemi (v případě dohody všech uživatelů 
garáží a uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid 
celé plochy vjezdů do garáží v cenách dle PŘÍLOHY 
č.2) 
- GARÁŽE za Lesankou - pouze průtah středu mezi 
garážemi v případě dohody všech uživatelů garáží a 
uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid celé 
plochy vjezdů do garáží v cenách dle PŘÍLOHY č. 2) 
-   GARÁŽE za Kavkazem - pouze průtah středu mezi 
garážemi v případě dohody všech uživatelů garáží a 
uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid celé 
plochy vjezdů do garáží v cenách dle PŘÍLOHY č. 2) 
 

Provádění posypu: 
Chodníky: 
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- Černohorská ulice (směrem od centrálního 
parkoviště jen po pravé straně komunikace) – 
náměstí Svobody – Lázeňská ulice k čp. 52 (hotel 
Astoria)  
- parková cesta na náměstí Svobody od 
"Prameníku"- Radnice - Česká pošta  
- Krkonošská ulice (část nad Obchodní akademií od 
odbočky k Vysoké vartě k odbočce do Rekreační ulice 
podél hlavní komunikace) 
- parková cesta na sídlišti Na sluneční stráni 
k výměníku (šikmý chodník vedle schodiště) 
Místní komunikace: 
- Zásobovací ulice od čp. 85 (Quisisana) k čp. 69 
(Moravěnka)         
- Horní promenáda až k čp. 268 (Vesna) – na 
vyžádání SLL s.p.                                         
- Údolní ulice od Dolní promenády k čp. 268 (Vesna) 
– na vyžádání SLL s.p.                   
- Dolní promenáda až k čp. 3 
- Obchodní ulice  
- Rekreační ulice, od křižovatky s Obchodní ulicí na 
náměstí Svobody 
- Rekreační ulice, od čp. 208 (Lesní dům) ke 
křižovatce s Obchodní ulicí 
- Lesní ulice od čp. 75 (Sanssouci) k odbočce do 
lomu 
- Modrokamenná ulice od křižovatky s Krkonošskou 
ulicí k objektu čp. 177 (Valja)  
- Lyžařská ulice až k objektu čp. 280 (rod. dům)     
- Zvonečková ulice od čp. 155 (Siréna) k čp. 112 ( 
Idyla ) 
- sídliště Na Sluneční stráni                                                                   
- Školní ulice                                                                                  
- přístupová cesta k čp. 281 (Krkonošské byty) -
pouze k trafostanici 
- přístupová cesta k čp. 319 a 320 
- zastávky autobusů v Krkonošské ulici: Lesní dům, 
Zátiší, Hofman. bouda    
- Luční ulice od výjezdové brány na centrálním 
parkovišti k odbočce pod čp. 122 (hotel Luční dům) 

* 
V době sněžení se práce spojené s posypem 
neprovádějí. Rozsah a četnost posypu vždy určí 
vedoucí odboru TS, nebo jeho zástupce! Posypem 
jsou udržovány pouze plochy charakteru stoupání! 

* 
Schodiště: 
- náměstí Svobody: schodiště od Lázeňského domu 
k „pítku“ (zajišťují Státní léčebné lázně) 

- náměstí Svobody: před Českou poštou   
-   náměstí Svobody: před městským úřadem, kinem a 
Café Biograf 
 

Sezónní změny dopravního značení: 
 

1/  Rekreační ulice v úseku od křižovatky s Obchodní 
ulicí k čp. 208 (Lesní dům) – směrem do kopce 
dopravní značka č. B 2 (ZÁKAZ VJEZDU VŠECH 
VOZIDEL) a stejný úsek v opačném směru dopravní 
značka č. IP 4b  (JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ) 
2/  Při kalamitním stavu a po nezbytně nutnou dobu 
může rozhodnout městská policie na žádost 
vedoucího technického oddělení SLL o zakrytí 
stávajících dopravních značek v celém úseku Horní 
promenády a oboustranném umístění dopravní 
značky č. B 1 v úseku Údolní ulice od Dolní 
promenády k čp. 268 (Vesna) - (zajišťují Státní 
léčebné lázně) 
3/  Černohorská ulice u centrálního parkoviště 
směrem do centra dopravní značka č. B 5 
4/  Umístění informačních tabulí s nápisem "Zákaz 
lyžování a sáňkování": 
- Černohorská ulice 
- Rekreační ulice 
- Dolní promenáda 
- Lyžařská ulice 
- Zvonečková ulice 
- v úseku od čp. 35 (Vltava) k čp. 72 (Evropa) 
- v úseku od autobusové zastávky Zátiší k budově 

dolní stanice lanové dráhy na Černou horu 
-  

Ing. Jiří Hradecký v.r.                         Petr Hřebačka v.r. 
starosta                                                 místostarosta 
 
PŘÍLOHA č. 1  
k „Prováděcímu předpisu k nařízení  
o provádění zimní údržby pro zimní sezónu 
2020/2021“ 
- * Janská ulice od čp. 125 (Hofm. bouda) k čp. 197 
(Zlatá vyhlídka)     
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB). 
- * Černohorská ulice od vjezdu do garáží čp. 319 a 
320 k vjezdu do garáží čp. 317 a 318                                
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB). 
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- *Luční ulice, od výjezdové brány na centrálním 
parkovišti k čp. 120 (Radka) 
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB) – čp. 188, 305, 119, 122, 
120, 156, 139. 
- *Ulice K Zámečku od vjezdu z ulice Krkonošská 
k čp. 105 (Merlin) 
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB) čp. 33, 80, 105 a 91. 
 
PŘÍLOHA č. 2  
k „Prováděcímu předpisu k nařízení  
o provádění zimní údržby pro zimní sezónu 
2020/2021“ 
 
Provádění úklidu sněhu protahováním (bez posypu!): 
a/ účelové komunikace  
provádí se na základě uzavřené individuální smlouvy 
nebo objednávky na celou zimní sezónu na vyžádání 
a po dohodě s vedoucím TS za úhradu (viz CENÍK 
SLUŽEB) 
CENÍK SLUŽEB:  
- práce UNIMOG pluhování     
 220 Kč za každých započ. 15 min. 
-  práce UNIMOG sypač   
  200 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce UNC-060  
  200 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce malé sněhové frézy  
  200 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce střední sněhové frézy  
  250 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce velké sněhové frézy  
  400 Kč za každých započ. 15 min. 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 

b/ garážové boxy (řadové garáže) 
CENÍK SLUŽEB: 
- všechny garážové boxy v řadě (v případě uzavření 
smlouvy na všechny garážové boxy v řadě)    
   1000 Kč na 1 box a celou zimu 
- samostatný garážový box  
   500 Kč na 1 box a 1 vyhrnutí 
Uvedené ceny jsou bez DPH 
 

c/ údržba chodníků (za vlastníky pozemků) 

CENÍK SLUŽEB: 
- na základě smlouvy  50 Kč za 1bm 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 

Ing. Jiří Hradecký v.r.                         Petr Hřebačka v.r. 
starosta                                                 místostarosta 
 

Publicita projektu 
Společenská kronika 
 

V této rubrice uveřejňujeme jména 
janskolázeňských občanů, kteří slaví svá 
významná životní jubilea: 70, 75 a 80 let, nad 
80 let pak i každý rok.   
V měsíci PROSINCI 2020 oslavují: 
paní KOUTOVÁ Marie, pan Ing. NĚMEC Václav 
a pan SAMEK Jaroslav. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 
 

Společenská kronika 
 

V této rubrice uveřejňujeme jména 
janskolázeňských občanů, kteří slaví svá 
významná životní jubilea: 70, 75 a 80 let, nad 
80 let pak i každý rok.   
V měsíci PROSINCI 2020 oslavují: 
paní KOUTOVÁ Marie, pan Ing. NĚMEC Václav, 
a pan SAMEK Jaroslav. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Prosinec 2020 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino promítá 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
Od 12.10.2020 je kino z důvodu nařízení vlády 
uzavřeno. 
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Informace z MŠ a ZŠ 
 

Zprávičky z naší školičky 
V novém školním roce nás znovu zastihla 
koronavirová opatření. Ale ještě v září jsme stihli 
uskutečnit dva projektové dny – jeden byl 
s pracovníkem KRNAP - Den v mraveništi a druhý 
v rámci polytechnické výchovy v MŠ – Stavitel 
města (Malá technická universita Praha). 
V říjnu jsme sklidili naši minizahrádku – brambory 
a dýně. Z brambor jsme si upekli chipsy a z dýní 
bude polévka. Po zvýšení protiepidemiologických 
opatření se snažíme v rámci nastavených 
mantinelů dětem dopřát co nejvíce svobody, klidu 
a jistoty. Vymýšlíme akce v rámci školky. Tak jsme 
se pustili do pečení štrůdlů, pečení brambor, 
uspořádali jsme karneval, chodíme do přírody, na 
hřiště, do tělocvičny ZŠ, snažíme se zpestřit dětem 
každý den. V adventním čase k nám přišel Mikuláš 
s Andělem a přinesl k nám dárky, které by jinak 
dětem rozdal v kině při Mikulášském setkání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevadí – že nemůžeme pozvat rodiče na besídku 
do školky, tak ji rodičům nahrajeme a každý se na 
ni doma v klidu podívá.    
Nevadí – že nemůžeme za zvířátky do ZOO ozdobit 
stromeček, my si letos ozdobíme živý stromeček 
vlastnoručně vyrobenými ozdobami.  
Nevadí – že nemůžeme mít vánoční fotografování, 
zase si sami zahrajeme na fotografy jako na jaře.  
Ale vadí – že se nemůžeme jako každoročně setkat 
s našimi seniory v Klubu důchodců, děti i já se 
vždy těšíme na vánoční setkání. A tak bych chtěla 

touto cestou všem našim spoluobčanům a zvlášť 
seniorům popřát z celého srdce krásné vánoční 
svátky, do nového roku spokojenost, klid, 
pohodu…a hlavně zdraví.           
Rozloučila bych se moudrým poselstvím pana 
Zdeňka Svěráka: „Požádali mě, abych Vám napsal 
nějaké moudro, které by se hodilo do tohoto 
podivného času. Nejsem mudrc, ale vím jistě, že 
tělo a duše jsou spojeny tak těsně, že jedno bez 
druhého není. Když se ublíží duši, odnese to hned 
taky tělo a naopak. Z toho plyne, že dobrá nálada 
tělu prospívá víc, než si myslíme. To je ta hlavní 
moudrost. A tak nám (i sobě) radím, abychom 
k sobě byli laskavější než jindy. Když se vám zdá, 
že to dámě sluší, řekněte jí to. Máte-li na jazyku 
něco veselého, ven s tím. Udělat někomu radost 
je zdraví prospěšné. A taky radím optimismus. 
Není možné, aby se na ten neřád nenašlo koště.“      

Za mateřskou školu Hana Stránská           
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PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ 2020 
Prostory rybářské líhně ve Svobodě nad Úpou 
(100 m nad hotelem PROM v zatáčce pod 
Duncanem) 
Po 21.12.   9 - 12 a 13 - 18 hod. 
Út 22.12.   9 - 12 a 13 - 18 hod. 
St  23.12.   9 - 12 a 13 - 18 hod. 
OBJEDNÁVKY NA TELEFONU: 
605 713 629, 737 861 428 
KAPR, AMUR, ŠTIKA, PSTRUH zlatý 
RYBY Z HOR s.r.o. 
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