nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, tel. 493 034 790, e-mail: odpady@lazne-belohrad.cz

OZNÁMENÍ
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018

činí 500,- Kč za poplatníka a rok,
je splatný do 31. března 2018.
Městský úřad v řízení o místních poplatcích postupuje podle zákona č. 565/199 Sb. o místních poplatcích,
v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb. daňovým řádem, v platném znění
a dle Obecně závazné vyhlášky města Lázně Bělohrad č. 4/2017, účinné od 1.1.2018.
Poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou na Městském úřadě v Lázních Bělohradě.
Platbu je možno poukázat též převodem na účet města Lázně Bělohrad
č.ú. 19-2220541/0100. Variabilní a specifický symbol sdělí poplatníkům na požádání správce poplatku.
Úřední hodiny pro veřejnost : pondělí
úterý
středa
pátek

8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30

12:30 - 17:00
12:30 - 15:00
12:30 - 17:00

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (včetně cizinců s přechodným i trvalým pobytem)
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Ohlašovací povinnost:
Poplatník je povinen ohlásit do 15 dnů vznik, změnu, zánik poplatkové povinnosti a také nárok na
osvobození

Nárok na osvobození od poplatku:
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba uvedená v zákonu o místních poplatcích a to:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
2) Nad rámec zákonem stanoveného osvobození je dále od poplatku osvobozen:
a) poplatník, který se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců zdržuje mimo územní našeho státu,
b) poplatník, po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud trvá déle než 3 po sobě jdoucí
měsíce v průběhu kalendářního roku,
c) poplatník, který pravidelně dlouhodobě navštěvuje nebo je umístěn v pobytovém zařízení typu: pobytové odlehčovací
služby, týdenního stacionáře, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, azylového
domu, pobytové služby následné péče,
d) poplatník, po dobu ubytováni v zařízeních na území města, jehož vlastník nebo provozovatel plní povinnosti původce
odpadů podobným odpadům komunálním,
e) poplatník, který je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem,
f) poplatník, který vlastní nemovitost a v této nemovitosti neprodukuje žádný odpad a zároveň je poplatníkem z důvodů
trvalého pobytu v obci. V případě více vlastníků, z nichž alespoň jeden nesplňuje podmínku trvalého pobytu, nárok na
osvobození zaniká.

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pro rok 2018 se vydávají nové svozové samolepky. Platnost stávajících je do 31.3.2018.
Svozové kalendáře na rok 2018 obdržíte na Městském úřadě Lázně Bělohrad.
Svozové dny v roce 2018:
Lázně Bělohrad - pondělí v liché týdny,
Dolní Nová Ves, Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves – pondělí v sudé týdny,
Brtev, Dolní Javoří, Hřídelec, Lány a Uhlíře – úterý v sudé týdny.
počet osob s trvalým
pobytem v domácnosti

sběrná nádoba

četnost svozů

barevné označení
sběrné nádoby

1-3

1 ks popelnice 110/120 litrů

1 x za dva týdny (26 svozů za rok)

žlutá samolepka MP

4 - více

2 ks popelnice 110/120 litrů

1 x za dva týdny (26 svozů za rok)

žlutá samolepka MP

1
(domácnost bez popelnice)

bílé pytle
maximální počet 10 ks/rok

po naplnění v den svozu

modré logo
Marius Pedersen

četnost svozů

barevné označení
sběrné nádoby

stavba určená k
individuální rekreaci,
byt, rodinný dům

sběrná nádoba

jedna nemovitost

1 ks popelnice 110/120 litrů

1 x za měsíc (13 svozů za rok)

modrá samolepka MP

jedna nemovitost

bílé pytle
maximální počet 10 ks/rok

po naplnění v den svozu

modré logo
Marius Pedersen

SBĚRNÝ DVŮR
V případě většího množství komunálního odpadu, vysloužilého elektrozařízení, papíru, železa, baterií apod.,
má poplatník možnost jej odkládat do sběrného dvora v Prostřední Nové Vsi.

Provozní doba sběrného dvora : středa

sobota

9:00 – 11:30
8:00 – 14:00

12:30 – 17:00

Nebezpečné složky odpadu se v roce v 2018 odevzdávají do sběrného dvora třikrát ročně,
a to ve dnech 18. dubna, 18. července a 17. října.

PYTLE na tříděný sběr odpadu:
ŽLUTÉ – na plastové lahve (od minerálních vod, kolových nápojů, mléka ....)
ORANŽOVÉ – na nápojové kartony „TETRAPACKY“ (od mléka, džusů, vín ....)
Pytle jsou zdarma k vyzvednutí na MěÚ a ve sběrném dvoře. Naplněné se odevzdávají jen ve sběrném dvoře.

BIOODPAD Spadané listí, trávu, rostlinné zbytky za zahrad, větve ze stromů, keřů a podobné komodity je
možné odvážet každé úterý a pátek od 14.00 do 17.00 do komunitní kompostárny v Horní Nové Vsi. Komunitní
kompostárna je umístěna na části oploceného pozemku v Horní Nové Vsi (sklad materiálu technických

služeb). Listí, trávu a rostlinné zbytky mohou občané odvážet tradičně i do sběrného dvora.

TEXTILNÍ ODPAD je možné odkládat do béžového kontejneru Diakonie Broumov na náměstí
K.V.Raise u domu č.p. 28, dále do 3 bílých kontejnerů rozmístěných po městě, ale i na sběrný dvůr.

- lednice, televize, monitory, fény, hračky, baterie ... je možné odkládat do
sběrného dvora. Pro odkládání drobného elektroodpadu a baterií je na náměstí K.V.Raise u domu č.p.
28 umístěn červený kontejner.
ELEKROODPAD

JEDLÉ OLEJE A ZTUŽENÉ TUKY v uzavřených lahvích vkládejte do oranžových popelnic
Konkrétní umístění všech sběrných nádob najdete na www.lazne-belohrad.cz v sekci dokumenty

Děkujeme, že třídíte odpad!

