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Slovo z radnice 

Přejeme všem spoluobčanům, návštěvníkům, 
lázeňským hostům i turistům klidné prožití 
Vánočních svátků, šťastný vstup do Nového 
roku a především pevné zdraví pro každý nový 
den. 

Vedení a zaměstnanci MěÚ Janské Lázně 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 8. listopadu 2021 
Zastupitelstvo města schválilo: 

• zápis z 16. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

• částečné financování budovy pošty úvěrem 
ve výši 7 milionů na 10 let s doplatkem ceny 
z vlastních zdrojů  

• Zprávu o uplatňování Územního plánu 
Janské Lázně (v uplynulém období), 
projednání změny č. 2 Územního plánu Janské 
Lázně ve zkráceném postupu dle §55a 
stavebního zákona, Ing. Pavla Kouta jako 
určeného zastupitele pověřeného pro 
spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 
Územního plánu Janské Lázně, společnost 
TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér (IČ: 
63220385, projektant Ing. arch. Vladimír 
Smilnický) jako zpracovatele návrhu změny č. 
2 Územního plánu Janské Lázně, podmiňuje 
pořízení změny č. 2 Územního plánu Janské 
Lázně úplnou úhradou nákladů na zpracování 
změny, vyhotovení úplného znění územního 
plánu po změně Územního plánu Janské Lázně 
ze strany navrhovatelů, jejichž návrhy byly 
zařazeny do požadavků na změnu ÚP v rámci 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Janské 
Lázně. 
Zastupitelstvo města vydalo: 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o 
stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o 
místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci a stanovilo: 
1) četnost svozů 1 x 14 dní, tj. 26 svozů za rok 
2) pytel 120 l pouze pro nemovitost, kam 
svozová technika celoročně nezajede, a to v 
počtu 12 ks na celý rok (rada města určí, 
kterých nemovitostí /čp./ se toto bude týkat) 
3) plátce bude mít možnost zakoupit na MěÚ 
jako doplněk pytel, ale pouze pokud bude mít 
ohlášený či zaplacený poplatek na nádobu a 
max. 5 ks za rok 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 16. listopadu 2021 
Rada města schválila: 

• uzavření smlouvy o pojištění vozidel města 
Janské Lázně na rok 2022 s pojišťovnou 
Generali Česká pojišťovna, a.s. za roční 
pojistné 43.040 Kč 

• plán zimní údržby - prováděcí předpis k 
Nařízení města Janské Lázně č. 1/2018 o 
provádění zimní údržby pro zimní sezónu 
2021/2022 dle předloženého návrhu  

• program 18. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 22.11.2021 od 17 
hodin 
Rada města souhlasila: 
• žádost o prodej části pozemku p.p.č. 293/1 
v k.ú. Č.H. o výměře cca 150 m². 
Rada města vzala na vědomí: 

• návrh modernizace a úpravy zasněžovacího 
systému představeného společností MEGA 
PLUS s.r.o. 
Rada města zamítla: 

• žádost o prodej pozemku p.p.č. 170/17 v 
k.ú. Č.H. o výměře 361 m², případně o 
dlouhodobý pronájem 



 

3 

 

• žádost o zřízení služebnosti – užívání části 
pozemku p.p.č. 77 v k.ú. Č.H. v souvislosti s 
provozem lyžařského vleku 

• 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 
Rada města odložila: 
• žádost o prodej části pozemku p.p.č. 293/1 
v k.ú. Č.H. o výměře cca 150 m² 
Rada města pověřila TH odbor: 
• provést poptávkové řízení na výměnu oken 
v čp. 85 (3. NP a 2. NP dokončení) 
 
Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 22. listopadu 2021 
Zastupitelstvo města schválilo: 

• zápis z 17. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

• uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 
7.000.000 Kč na 10 let na nákup nemovitosti 
čp. 274, včetně přilehlých pozemků od 
Československé obchodní banky, a.s. dle 
nabídky ze dne 15.11.2021 s fixní sazbou do 
21.06.2032 ve výši 2,96 % p.a. 

• zrušení termínovaného účtu č 115-
1085490217/0100 u Komerční banky, a.s. a 
převedení jeho zůstatku na běžný účet 

 (MV) 
 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ 
Zastupitelstvo města  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, 
o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství  
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém 
zasedání dne 08.11.2021 usnesením č. 

 
1 § 61 zákona o odpadech 

Z 157/17/21 usneslo vydat na základě § 59 
odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
(dále jen „zákon o odpadech“), 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 „vyhláška“): 
 
Čl. 1  Úvodní ustanovení 
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém 
odpadového hospodářství na území města 
Janské Lázně. 
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, 
které předává do obecního systému, odkládat 
na místa určená městem v souladu s 
povinnostmi stanovenými pro daný druh, 
kategorii nebo materiál odpadu nebo 
movitých věcí zákonem o odpadech a touto 
vyhláškou1. 
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do 
obecního systému odloží movitou věc nebo 
odpad,  
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na 
místě městem k tomuto účelu určeném, stává 
se město vlastníkem této movité věci nebo 
odpadu2.  
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde 
jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem dalšího nakládání se 
směsným komunálním odpadem. Stanoviště 
sběrných nádob jsou individuální nebo 
společná pro více uživatelů. 
 
Čl. 2  Oddělené soustřeďování komunálního 
odpadu  
1) Osoby předávající komunální odpad na 
místa určená městem jsou povinny odděleně 
soustřeďovat následující složky: 

a) Biologické odpady rostlinného původu, 
b) Papír, 

2 § 60 zákona o odpadech 
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c) Plasty včetně PET lahví a nápojových   
kartonů (dále jen „plasty“), 
d) Sklo, 
e) Kovy, 
f) Nebezpečné odpady, 
g) Objemný odpad, 
h) Jedlé oleje a tuky,   
i) Směsný komunální odpad. 

2) Směsným komunálním odpadem se 
rozumí zbylý komunální odpad po 
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. 
a) až h). 
3) Objemný odpad je takový odpad, který 
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, 
matrace, nábytek, apod.). 
 
Čl. 3  Soustřeďování papíru, plastů, skla, 
kovů, biologického odpadu rostlinného 
původu, jedlých olejů a tuků 
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady 
rostlinného původu, jedlé oleje a tuky se 
soustřeďují do zvláštních sběrných nádob a 
velkoobjemových kontejnerů. 
2) Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemové 
kontejnery jsou umístěny na stanovištích 
uvedených na webových stránkách města3.  
3) Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemové 
kontejnery jsou barevně odlišeny a případně 
označeny příslušnými nápisy:  

a) Biologické odpady rostlinného původu – 
velkoobjemový kontejner (v areálu 
technických služeb u Kavkazu) nebo vaky 
bílé barvy se znakem města, 
b) Papír – sběrná nádoba modré barvy, 
c) Plasty – sběrná nádoba žluté barvy, 
d) Sklo – sběrná nádoba „zvon“ zelené 
barvy, 
e) Kovy – sběrná nádoba černé barvy se 
šedým víkem, 

 
3 www.janske-lazne.cz. 

f) Jedlé tuky a oleje4 – sběrná nádoba černé 
barvy. 

4) Do zvláštních sběrných nádob a 
velkoobjemových kontejnerů je zakázáno 
ukládat jiné složky komunálních odpadů, než 
pro které jsou určeny. 
5) Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemové 
kontejnery je povinnost plnit tak, aby je bylo 
možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci 
nevypadával. Pokud to umožňuje povaha 
odpadu, je nutno objem odpadu před jeho 
odložením do sběrné nádoby minimalizovat.  
 
Čl. 4  Svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu 
1) Svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich 
odebíráním na předem vyhlášených 
přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto sběru určených. 
Informace o svozu jsou zveřejňovány na 
úřední desce městského úřadu, webových 
stránkách města, ve zpravodaji Fontána a na 
výlepových plochách. 
2) Soustřeďování nebezpečných složek 
komunálního odpadu podléhá požadavkům 
stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.  
 
Čl. 5  Svoz objemného odpadu 
1) Svoz objemného odpadu je zajišťován 
dvakrát ročně jeho odebíráním na předem 
vyhlášených přechodných stanovištích přímo 
do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu 
určených. Informace o svozu jsou 
zveřejňovány na úřední desce městského 
úřadu, webových stránkách města, ve 
zpravodaji Fontána a na výlepových plochách. 
2) Soustřeďování objemného odpadu 
podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 
4 a 5.  

4 Do sběrné nádoby se odkldádají v uzavřené plastové 
láhvi o maximálním objemu 2 litry 
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Čl. 6  Soustřeďování směsného komunálního 
odpadu  
1)  Směsný komunální odpad se odkládá do 
sběrných nádob a sběrných plastových pytlů 
opatřených logem svozové společnosti. 
(Sběrné plastové pytle lze použít pouze 
v místech nedostupných svozové technice). 
Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami 
rozumějí:  

a)  popelnice,  
b)  velkoobjemové kontejnery,  
c)  odpadkové koše, které jsou umístěny 
na veřejných prostranstvích ve městě, 
sloužící pro odkládání drobného 
směsného komunálního odpadu. 

2)  Naplněné sběrné pytle se odkládají vedle 
sběrných nádob na směsný komunální odpad. 
3) Soustřeďování směsného komunálního 
odpadu podléhá požadavkům stanoveným  
v čl. 3 odst. 4 a 5. 
 
Čl. 7  Nakládání s komunálním odpadem 
vznikajícím na území města při činnosti 
právnických a podnikajících fyzických osob 
1) Právnické a podnikající fyzické osoby 
zapojené do obecního systému na základě 
smlouvy s městem komunální odpad dle čl. 2 
odst. 1 písm. b), c) a d) předávají do sběrných 
nádob určených k odkládání jednotlivých 
složek komunálního odpadu umístěných 
trvale v areálu technických služeb u Kavkazu. 
2) Výše úhrady za zapojení do obecního 
systému se stanoví dle ceníku zveřejněného 
na webových stránkách města. 
3) Úhrada se vybírá jednorázově, a to 
v hotovosti nebo převodem na účet města. 
 
Čl. 8  Nakládání s movitými věcmi v rámci 
předcházení vzniku odpadu 
1)  Město v rámci předcházení vzniku odpadu 
za účelem jejich opětovného použití nakládá s 
těmito movitými věcmi: oděvy a textil.  

2) Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat 
do speciálních bílých nebo oranžových 
kontejnerů, které jsou umístěné v areálu 
technických služeb u Kavkazu a na sídlišti Na 
Sluneční stráni. Movitá věc musí být předána 
v takovém stavu, aby bylo možné její 
opětovné použití. 
 
Čl. 9  Nakládání s výrobky s ukončenou 
životností v rámci služby pro výrobce  
(zpětný odběr) 
1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá 
s těmito výrobky s ukončenou životností:  
a) elektrozařízení, 
b) baterie a akumulátory. 
2) Výrobky s ukončenou životností uvedené 
v odst. 1 lze předávat v areálu technických 
služeb u Kavkazu do označeného speciálního 
kontejneru.  
 
Čl. 10  Závěrečná ustanovení 
1) Ruší se obecně závazná vyhláška města 
Janské Lázně č. 1/2015, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území 
města ze dne 15.06.2015.  
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 
01.01.2022. 
 

Petr Hřebačka                              Ing. Pavel Kout 
starosta                                         místostarosta 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 
o místním poplatku za odkládání  
komunálního odpadu z nemovité věci 
Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém 
zasedání dne 08.11.2021 usnesením č. 
Z 158/17/21 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 
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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“):  

 
Čl. 1  Úvodní ustanovení 
(1) Město Janské Lázně touto vyhláškou 
zavádí místní poplatek za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci (dále 
jen „poplatek“). 
(2) Správcem poplatku je městský úřad.5 
 

Čl. 2  Předmět poplatku, poplatník a plátce 
poplatku 
(1) Předmětem poplatku je odkládání 
směsného komunálního odpadu z jednotlivé 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se 
nachází na území města.6  
(2) Poplatníkem poplatku je7 
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci 
bydliště, nebo  
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá 
bydliště žádná fyzická osoba.  
(3) Plátcem poplatku je8  
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro 
dům vzniklo, nebo  
b) vlastník nemovité věci v ostatních 
případech.  
(4) Plátce poplatku je povinen vybrat 
poplatek od poplatníka9. 
(5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující 
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.10 
 

Čl. 3  Poplatkové období 
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní 
rok.11 

 
5 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích 
6 § 10j zákona o místních poplatcích 
7 § 10i zákona o místních poplatcích 
8 § 10n odst. 1  zákona o místních poplatcích 
9 § 10n odst. 2  zákona o místních poplatcích 

Čl. 4  Ohlašovací povinnost 
(1) Plátce poplatku je povinen podat správci 
poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. 
Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce 
poplatku správci poplatku ve lhůtě 30 dnů. 
(2) V ohlášení plátce poplatku uvede12  
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, 
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 plátce, 
c) další údaje rozhodné pro stanovení 
poplatku, zejména identifikační údaje 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle 
katastru nemovitostí. 
(3) Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo 
bydliště na území členského státu Evropské 
unie, jiného smluvního státu Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede také adresu 
svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování.13 
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 
ohlášení, je plátce povinen tuto změnu 
oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.14 
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 
nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 
může správce poplatku automatizovaným 

10 § 10p zákona o místních poplatcích 
11 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 
12 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
13 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
14 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do 
nichž má zřízen automatizovaný přístup. 
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku 
na své úřední desce.15 
(6) Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost 
poplatník.16 

 
Čl. 5  Základ poplatku17 
(1) Základem dílčího poplatku je kapacita 
soustřeďovacích prostředků pro nemovitou 
věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech 
připadající na poplatníka.  
(2) Objednanou kapacitou soustřeďovacích 
prostředků pro nemovitou věc na kalendářní 
měsíc připadající na poplatníka je  
a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích 
prostředků pro tuto nemovitou věc na 
kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které 
v této nemovité věci mají bydliště na konci 
kalendářního měsíce, nebo 
b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro 
tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc  
v případě, že v nemovité věci nemá bydliště 
žádná fyzická osoba.  
(3) Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l.  
Čl. 6  Sazba poplatku 
Sazba poplatku činí 0,60 Kč za l. 
 
Čl. 7  Výpočet poplatku18 
(1) Poplatek se vypočte jako součet dílčích 
poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na 
jejichž konci  
a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, 
nebo  
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná 
fyzická osoba v případě, že poplatníkem je 
vlastník této nemovité věci.  

 
15 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
16 Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a 

plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo 
bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.  
17 § 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 

(2) Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se 
vypočte jako součin základu dílčího poplatku 
zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby 
pro tento základ.  
 

Čl. 8  Splatnost poplatku 
(1) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek 
správci poplatku: 
a) za dílčí období od 1. ledna do 30. června 

nejpozději v termínu do 15. července 
příslušného kalendářního roku, 

b) za dílčí období od 1. července do 31. 
prosince nejpozději do 15. ledna 
následujícího kalendářního roku. 

(2) Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek 
ve lhůtě podle odstavce 1 poplatník.12 
Čl. 9  Navýšení poplatku  
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny 
poplatníkem včas nebo ve správné výši, 
vyměří mu správce poplatku poplatek 
platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem. 19 
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem 
poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu správce poplatku poplatek platebním 
výměrem k přímé úhradě.20 
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené 
poplatky nebo část těchto poplatků může 
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 
sledujícím jeho osud.21 
 
Čl. 10  Společná ustanovení 
(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí 
obdobně i na jednotku, která je vymezena 
podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto 
jednotkou spojeným podílem na společných 
částech domu, a pokud je s ní spojeno 

18  § 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
19 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
20 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
21 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na 
tomto pozemku.22 
(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo 
fond obhospodařovaný penzijní společností, 
do kterých je vložena nemovitá věc, se pro 
účely poplatků za komunální odpad hledí jako 
na vlastníka této nemovité věci.23 

 
Čl. 11  Přechodné ustanovení 
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím 
účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů. 
 
Čl. 12  Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 
01.01.2022. 
 

Petr Hřebačka                              Ing. Pavel Kout 
starosta                                         místostarosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu 
dne: 16.11.2021 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno 
na elektronické úřední desce. 

 

POZVÁNKA 
na 19. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 13. prosince 
2021 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

ÚŘEDNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
MEZI SVÁTKY 
20.12.2021 od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 
21.12.2021 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 
22.12.2021 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 
23.12.2021 zavřeno 
24.12.2021 - 26.12.2019  zavřeno – VÁNOČNÍ 
SVÁTKY 

 
22 § 10q zákona o místních poplatcích 

27.12.2021 od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 
(podatelna, pokladna, uzavřen stavební úřad) 
28.12.2021 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 
(podatelna, pokladna, uzavřen stavební úřad) 
29.12.2021 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 
(podatelna, pokladna, uzavřen stavební úřad) 
30.12.2021 od 8:00 do 11:30 (podatelna, 
pokladna, uzavřen stavební úřad) 
31.12.2021 - 02.01.2022  zavřeno 

(MV) 
 

Informace pro každého 
 

Prováděcí předpis 

k nařízení o provádění zimní údržby 
pro zimní sezónu 2021/2022 
schválený Radou města Janské Lázně dne 16.11.2021 
usnesením č. R 676/65/21  

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 
-   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)   

23 § 10r zákona o místních poplatcích 
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- na Horní promenádě u opěrné zdi čp. 74 (Burda) 
- v Rekreační ulici před čp. 260 (Merkur) 
- v Školní ulici před čp. 81 
 

článek 2 
Organizační zabezpečení provádění zimní údržby 
Časový rozvrh provádění: 
 
 

- Po - So:   4:00 – 20:00 
- Ne, svátky:  6:00 – 16:00 
- Časový rozvrh se může lišit dle aktuálních 
sněhových podmínek 

 

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: 
- 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)         
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- 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 
 

Petr Hřebačka v.r.                                Ing. Pavel Kout v.r. 
starosta                                                místostarosta 
 

PŘÍLOHA č. 1  
k „Prováděcímu předpisu k nařízení  
o provádění zimní údržby pro zimní sezónu 
2021/2022“ 
- * 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). 
- *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  
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o provádění zimní údržby pro zimní sezónu 
2021/2022“ 
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)    

   3000 Kč na 1 box a celou zimu 

- samostatný garážový box  
   1000 Kč na 1 box a 1 vyhrnutí 
Uvedené ceny jsou bez DPH 
 

c/ údržba chodníků (za vlastníky pozemků) 
CENÍK SLUŽEB: 
- na základě smlouvy  150 Kč za 1bm 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 

Petr Hřebačka v.r.                                Ing. Pavel Kout v.r. 
starosta                                                      místostarosta 
 

Program kina 
 

Prosinec 2021 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
FILMOVÁ PŘEHLÍDKA 

TADY VARY ve vašem kině 30.11. - 02.12.2021 
30.11.2021 úterý 
v 17.00  RENÉ - VĚZEŇ SVOBODY 
v 20.00  BENEDETTA  
1.12.2021 středa 
v 17.00  KUPÉ Č. 6 

v 20.00  BOD VARU  
2.12.2021 čtvrtek 
v 17.00  MUŽ Z ACAPULCA 

v 20.00  NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ 
 

6. pondělí O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍPOHÁDKY 
v 18.00 Vstupné 100,-  děti do 15 let zdarma 
 

8. středa v 19.00  HLAS LÁSKY  Vstupné 100,- 
 

9. čtvrtek v 19.00  ŠARLATÁN   Vstupné 100,- 
 

13. pondělí v 19.00  ZÁTOPEK  Vstupné 100,- 
 

15. středa v 19.00  KLAN GUCCI  Vstupné 120,- 
 

16. čtvrtek v 18.00  PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI  Vstupné 110,- 
 

20. pondělí v 19.00  KAREL  Vstupné 120,- 
 

22. středa v 19.00  KRÁL RICHARD - ZROZENÍ ŠAMPIONEK 
Vstupné 130,- 
 

23. čtvrtek v 19.00  ZTRACENI V RÁJI  Vstupné 100,- 
 

27. pondělí v 18.00  SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 
Vstupné 130,- děti do 15 let 110,- 

 

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 2021 oslavuje: 

pan SAMEK Jaroslav, 
kterému srdečně blahopřejeme! 

 
 

 
 

 
Měsíčně vydává Město Janské Lázně, IČO 00277967, nám. 
Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, č.reg. MKČR E 12900. 
Redakční rada: E.Hronešová, D.Lorenc, Mgr. K.Stejskalová. Text nepodléhá 
jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. 
Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, 
elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně 
podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním a 
šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ. Fotografie na titulní straně: 

E.Hronešová     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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Informace z MŠ a ZŠ 

 

Listopad v základní škole 
Nastává předvánoční čas, na který se všichni 
celý rok těšíme. Bohužel nám naši radost kazí 
všudypřítomný virus, a tak i v této chvíli, kdy 
píšu pozdrav ze základní školy, jsou naše děti 
v karanténě, škola je od pondělí 22. 11. 
uzavřena a děti se učí online. I přesto jsme ale 
stihli zažít několik pěkných listopadových akcí, 
o kterých bych se s vámi chtěla podělit. 
Naše nejmladší děti dokončily plavecký kurz a 
při poslední lekci absolvovali plavecké závody. 
Jako odměnu si každý odnesl „mokré 
vysvědčení“.  
Mezitím, co nejmladší děti trávily čas 
v plaveckém bazénu, starší žáci 3. – 5. ročníku 
trénovali jízdu na bruslích na zimním stadionu. 
Sice zatím mistři světa nejsme, ale na bruslích 
se udržíme, a hlavně nás to baví.  
 

 
 

Ačkoli svátek Halloween patří spíš do anglicky 
mluvících zemí, připomněly si ho děti dne         
2. 11. v rámci hodiny anglického jazyka.  A o 
tom, že děti pojaly své kostýmy opravdu 
vážně, se můžete přesvědčit na fotografii.  
5. 11. k nám přijela paní lektorka ze „Zdravé 
pětky“, která si s námi zopakovala základy 
zdravé výživy, a zároveň jsme si mohli 
zasoutěžit ve znalostech o potravinách. 

10. 11. Jsme pod vedením paní učitelky Kláry 
Stejskalové zasadili dva nové stromky. Mladší 
děti z 1. a 2. ročníku zasadily švestku a starší 
žáci jabloň. Doufáme, že budeme za pár let 
moci sklízet plody naší práce.   
Naše škola je zapojena do několika projektů. 
Jedním z nich je i projekt Šablony III. Díky tomu 
probíhá spousta akcí pro děti zdarma. 
 

 
 

Děti mohou např. navštěvovat tzv. „Robotický 
kroužek“, který vede pan učitel Pavel Šedivý. 
V rámci tohoto kroužku jsme nakoupili naše 
malé kamarády roboty, se kterými se děti učí 
základy programování. 
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Jak jsem již napsala v úvodu, v současné chvíli 
je naše škola uzavřena, ale my pevně věříme, 
že se opět brzy sejdeme a strávíme společně 
příjemný předvánoční čas. 
Přejeme všem co nejkrásnější advent a hlavně 
pevné zdraví. 

Ze ZŠ Janské Lázně Mgr. Zdeňka Hrnčířová 
 

Informace pro každého 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 9.11.2021 MPSV 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
připravilo pomoc lidem, kteří bojují s růstem 
cen energií  
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo 
novou formu podpory s názvem „MOP – 
vyúčtování DPI“, personálně posílí Úřad práce 
ČR, aby mohl rychle a účinně vyřizovat žádosti 
občanů, a zároveň chystá zohlednění 
skokového zvýšení cen energií v dávkách na 
bydlení.  
Růst cen energií a selhání v dodávkách energií 
postihl zejména bývalé klienty firmy Bohemia 
Energy. „Selhala ochrana spotřebitele ze 
strany státu, konkrétně Ministerstva průmyslu 
a obchodu a Energetického regulačního úřadu. 
Odpovědnost ovšem nese celá vláda a celá 
vláda tento problém také musí řešit,“ 
konstatuje ministryně práce a sociálních věcí 
Jana Maláčová (ČSSD). „Jsem ráda, že MPO a 
ERÚ po mé výzvě začalo jednat primárně s 
dodavateli poslední instance. Díky tomu došlo 
k zastropování záloh. Příčiny problémů na trhu 
s energiemi musí primárně řešit MPO a ERÚ, 
my můžeme v této situaci pomáhat lidem a 
zmírňovat následky,“ říká ministryně.  
 

MOP – Vyúčtování DPI  
Podpora, kterou připravilo MPSV pro 
postižené domácnosti, předpokládá, aby lidé v 
co nejkratší době přešli od dodavatele 
poslední instance (DPI) ke standardnímu 

smluvnímu dodavateli, což udělala podle 
předběžných informací od MPO zatím jen 
čtvrtina odběratelů. Ve chvíli, kdy klient opustí 
režim DPI, musí mu být neprodleně vystaveno 
vyúčtování a potom přichází na řadu pomoc 
od MPSV. „MOP – Vyúčtování DPI“ pomůže s 
nedoplatkem na vyúčtování, pokud bude mít 
domácnost potíže s jeho uhrazením z vlastních 
zdrojů. Na rozdíl od běžné MOP, tedy 
mimořádné okamžité pomoci, nastavuje 
mírnější podmínky například s ohledem na 
úspory žadatele. Upravená MOP bude časově 
limitovaná: „Lidé musí proto do konce roku 
přejít z DPI k novému dodavateli a nechat si 
zaslat vyúčtování,“ popisuje Jana Maláčová. 
Setrvání v režimu DPI je značně nevýhodné 
zejména pro to, že jsou zálohy rozpočítané 
pouze do 6 měsíců (tj. v tuto chvíli jen na 
topnou sezonu, kdy je spotřeba nejvyšší) a 
zároveň jsou ceny stanoveny jiným způsobem 
než produkty v běžném ceníku.  
 

Klasická MOP  
Těm, kteří zaplatili zálohy, ocitli se kvůli tomu 
v hmotné nouzi a nemají peníze na základní 
životní potřeby, je rovněž možné v mezích 
zákona pomoci přes klasickou MOP. „Tady 
jsme schopni pomoci zejména s výdajem, na 
který již nezbylo, například s doplacením 
nájmu, případně s pořízením nového zimního 
oblečení,“ říká ministryně.  
 

Úřad práce je připraven  
Na příjem žádostí vyčlenil Úřad práce ČR tisíc 
lidí a stejný počet pak i na jejich vyřizování.  
„Vyzýváme všechny žadatele, aby se snažili co 
nejvíce spolupracovat s pracovníky Úřadu 
práce, aby vyřizování pomoci urychlili,“ říká 
ministryně práce a sociálních věcí. Je potřeba 
zdůraznit, že se stále jedná o testovanou 
dávku a ÚP bude potřebovat znát příjmy, 
majetek (úspory) a náklady na bydlení. 
Vyřizováním této pomoci nesmí být ohrožena 
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výplata průběžných dávek, co by dostalo do 
neřešitelné situace lidi závislé na pravidelné 
pomoci státu.  
Úprava dávek na bydlení  
Kromě „MOP – vyúčtování DPI“ připravuje 
MPSV také návrh, jak bude možné reagovat na 
skokový nárůst cen energií prostřednictvím 
dávek na bydlení. „Stále však čekáme na data 
od MPO, abychom věděli, jaký je předpoklad 
trvalých cen energií na příští rok. Musíme najít 
řešení, které podpoří i příští vláda. Je to 
aktuálně jediná možná plošná pomoc lidem 
prostřednictvím dávek, přičemž se na ní musí 
podílet i můj nástupce,“ uzavírá Jana 
Maláčová.  
Modelové situace pro využití „MOP – 
vyúčtování DPI“  
MOP je dávka testovaná, tj. Úřad práce bude 
zajímat zejména příjem, majetek/úspory (do 
určité výše k nim však nebude přihlížet) a 
náklady na bydlení v daném měsíci. Celkové 
posouzení domácnosti je správním uvážením 
Úřadu práce a lze tady pro názornost blíže 
popsat modelové situace viz níže.  
1. příklad  
Pan Novák má měsíční čistou mzdu 25 000 Kč 
(ze zákona se příjem započítává ze 70 % = 17 
500 Kč), jeho náklady na bydlení jsou 15 000 
Kč. Pan Novák má na bankovním účtu 
našetřeno 20 000 Kč. V jeho případě se 
nepřihlíží k majetku (tj. úsporám) v částce až 
do výše 37 720 Kč (maximální výše majetku, ke 
které se nebude přihlížet: dvojnásobek 
životního minima, tedy 2 x 3 860 + 
dvojnásobek nákladů na bydlení, tedy 2 x 15 
000), tudíž jeho našetřené peníze se nebudou 
pro výpočet poskytnuté MOP započítávat a 
vycházet se bude z příjmů (započítaných dle 
zákona ze 70 %). Nedoplatek za vyúčtování je 
přitom u pana Nováka 15 000 Kč.  
Úřad práce panu Novákovi poskytne MOP na 
vyúčtování od DPI ve výši 15 000 Kč.  

2. příklad  
Paní Krásná pobírá důchod ve výši 16 000 Kč 
(ze zákona se důchod započítává z 80 % = 12 
800 Kč). Na bankovním účtu má našetřeno: 25 
000 Kč. U paní Krásné se nepřihlíží k majetku 
(tj. úsporám) v částce až do výše 27 720 Kč 
(dvojnásobek životního minima, tedy 2 x 3 860 
+ dvojnásobek nákladů na bydlení, tedy 2 x 10 
000), tudíž její našetřené peníze se rovněž 
nebudou započítávat a vycházet se bude z 
příjmů (započítaných dle zákona z 80 %). Paní 
Krásná má náklady na bydlení ve výši 10 000 
Kč a přišel jí nedoplatek za vyúčtování energií 
5 000 Kč.  
Úřad práce poskytne paní Krásné MOP na 
vyúčtování od DPI ve výši 5 000 Kč.  

Tiskové́ oddělení MPSV  
 
 
 
 
 
 

Tříkrálová sbírka 2022 
Tříkrálová sbírka je největší charitativní 
sbírkovou akcí v České republice. U nás na 
Trutnovsku je pořádána Oblastní charitou 
Trutnov, kde se letos bude konat od 1.1. do 16. 
1. 2022 
Na průběhu sbírky se podílí několik desítek 
dobrovolníků ze škol, obcí, soukromých 
institucí, ale i z Vašich domovů. Cílem sbírky je 
nejen vybrat peníze a poskytnout je tam, kde 
jsou potřeba, ale především zachovat osobní 
kontakt, který se v posledních letech z našich 
životů nedobrovolně vytrácí. Pojďme se tedy 
jako každý rok stmelit a udělat SPOLU něco 
pro dobrou věc.  
Za příspěvek do úředně zapečetěné 
pokladničky dostanete od tříkrálových 
koledníků kalendář, cukřík a požehnají 
Vašemu domu nápisem K+M+B 2022. Zajisté  
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PRINCIPY

Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z 
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu 
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

MILOSTIVÉ LÉTO
NA CO SI DÁT POZOR?

• Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí 
vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové 
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolvenci. 

• Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. 
Platby exekutorovi před tímto datem budou 
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv 
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na 
milostivé léto započítány!

• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce 
využít institut milostivého léta a vyzývá 
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?

Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:

Česká republika,
územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
příspěvková organizace územního samosprávného celku,
ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
státní podnik nebo národní podnik,
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou 
majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

Potřebujete poradit, zavolejte na help linku: 770 600 800

nezapomenou ani tradičně zazpívat svou 
tříkrálovou koledu, kde Vám popřejí štěstí a 
zdraví. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2022 u nás na 
Trutnovsku bude použit k zakoupení nových 
elektrických polohovacích lůžek pro půjčovnu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdravotních pomůcek a přispěno bude také na 
zakoupení automobilu pro domácí hospicovou 
a paliativní péči Oblastní charity Trutnov. 

Lucie Poláčková, koordinátor sbírky 
za Oblastní charituTrutnov 

www.trutnov.charita.cz, tel. 737 333 665 
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 

Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel elektřiny nebo plynu 
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 

Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 

instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 

Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 

v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 

Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 

Kde naleznete sami více informací? 
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 

Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 

O 
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