
DODATEK – SHRNUTÍ      k místnímu poplatku z komunálního odpadu  

Vážení občané,
Jak jsme Vás již písemně informovali, vyšla obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad, která nabyde  
účinnost od  1.1.2022. Vyvolala mezi Vámi mnoho otázek, proto posíláme stručný výtah toho nejdůležitějšího:

Proč dochází ke změně placení odpadu?
- ČR vydala nový zákon o odpadech a změnila zákon o místním poplatku

Koho se poplatek týká?
- každého majitele nemovitosti na území obce Janov nad Nisou – tj: bytu, rodinného domu, bytového domu, domu nebo 
stavby pro rodinnou rekreaci tedy i těch nemovitostí, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu !!!

Musím si pořídit popelnici?
- popelnici si pořizovat  nemusíte !!!   

A jak mám tedy postupovat, když popelnici nechci? 
 Nemá – li v nemovitosti nikdo trvalé bydliště zaplatíte obci Janov nad Nisou  místní poplatek ve výši 468,- Kč / rok    

(týká se převážně majitelů rekreačních staveb)
 Má-li v nemovitosti někdo trvalý pobyt - poplatek 468,- Kč se jednoduše  vynásobí počtem osob s trvalým pobytem.  

( příklad: nemovitost s třemi trvale bydlícími osobami bude platit poplatek 468,- x 3 tj. 1.404,- Kč / rok ) 

Co z toho pro mne plyne?
 Po uhrazení poplatku 468,- Kč  máte nárok na 6 pytlů na komunální odpad  o obsahu 120 l – což je 60 l/ 1 měsíc – tedy 

na celý rok. 
 Má-li v nemovitosti někdo trvalý pobyt - počet pytlů se vynásobí počtem osob s trvalým pobytem

              ( příklad: nemovitost s třemi trvale bydlícími osobami bude mít nárok na  6 pytlů x 3 tj. 18 pytlů/ rok  )

Pokud budete mít o pytle na komunální odpad zájem budou pro Vás, po zaplacení místního poplatku,  připraveny na podatelně 
obecního úřadu – k vyzvednutí během roku 2022.
Budete-li chtít další pytle, můžete si je kdykoli koupit na podatelně obecního úřad.

Mám a nadále chci mít popelnici na komunální odpad.
V tomto případě se pro Vás mění jen to, že Vám nepřijde faktura. V ceníku, který jste dostali poštou a je i na našich webových 
stránkách, si najdete částku dle velikosti nádoby a četnosti svozu. 

Jak zaplatit? 
 kartou či v hotovosti na podatelně OÚ / preferujeme platbu kartou
 platbou přes účet 

Číslo účtu: 25 22 451/0100

Variabilní symbol: číslo nemovitosti, za kterou platíte místní poplatek 

Do poznámky: Jméno plátce a adresu nemovitosti, za kterou platíte místní poplatek 

                          ( příklad:     VS 1234     poznámka: J. Marvan, Hraničná 1234 )

Kdy zaplatit?

 Většina z Vás platí poplatek jednorázově - na tom se nic nemění, zaplatit na celý rok 
můžete i letos. 

 Za období od 1.1. 2022 – 30. 6. 2022  nejpozději do 15.7.2022
 Za období od 1.7. 2022 - 31.12. 2022  nejpozději do 15.1.2023

Děkujeme 
Při jakýchkoli dotazech nás neváhejte kontaktovat.

Romana Kupilíková
úřednice obce Janov nad Nisou 


