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POPLATEK ZA ODPAD

zcela mimořádně budeme v tomto úvodu věnovat
několik slov problému, který se naší obce zdánlivě
netýká. Ukrajina – svobodná a demokratická země
čelí těžko uvěřitelné válečné agresi ze strany
putinovského Ruska. Obec Janův Důl a její zastupitelé
vyjadřují podporu lidem této země a zároveň se jako
obec zapojujeme do humanitární pomoci (sbírky,
ubytování atd.). Pokud můžete i Vy, podpořte Ukrajinu
způsobem, který bude vyhovovat právě Vám.

Zastupitelstvo obce na konci roku 2021 diskutovalo o
nastavení jednak výše poplatku a jednak o nastavení
způsobu výpočtu poplatku za odpad pro rok 2022.
Nové nastavení poplatků bylo projednáváno ze
dvou důvodů: tím prvním byla legislativní povinnost
přijetí nového znění vyhlášky, druhý důvodem pak
bylo to, že odpadové hospodářství je pro obecní
rozpočet dlouhodobě ztrátové, přičemž ztráty se
posledních letech navyšují z důvodu neustálého
nárustu cen služeb odvozu a likvidace odpadu.

Nyní již k informacím o běžném dění v naší obci.

To vše tedy vedlo k úvahám týkajících se nastavení
poplatku za odpad od roku 2022. Zastupitelstvo obce
se nakonec po diskusi usneslo na tom, že pro rok 2022
bude zachován poplatek ve stávající výši, tedy 500 Kč
za osobu s trvalým pobytem za rok. Poplatek 500 Kč
je nastaven i pro domy či byty, ve kterých nejsou
přihlášeny osoby s pobytem. Stále zvyšující se náklady
na odvoz odpadu tak bude doplácet obec z vlastního
rozpočtu.

Pomalu bude začínat březen, nastává tak poslední
fáze zimního období. Zima letos nebyla ve srovnání
s tou loňskou příliš vydařená, což je zejména
z hlediska sportovního vyžití škoda. Na druhou stranu,
pokud bude i nadále pokračovat relativně teplé
počasí, bude nám poměrně brzy umožněno
pokračovat ve stavbě hasičské zbrojnice.

Obec pro rok 2023 chystá schválení nové vyhlášky o
poplatku za odpad. Od roku 2023 může dojít ke zcela
novému způsobu stanovení výše poplatku. Zvažovaný
systém stanovení poplatku je následující:

V jedné části tohoto zpravodaje se budeme věnovat
odpadovému hospodářství resp. poplatkům za odpad.
Zastupitelstvo obce po dlouhých úvahách a diskusi
schválilo pro rok 2022 zachování poplatku ve stávající
výši. Pro rok 2023 se ovšem chystá změna ve způsobu
stanovení poplatku za odpad. V tomto zpravodaji se
pokusíme objasnit všem občanům tento nový způsob
stanovení poplatku.

Poplatníkem poplatku bude pouze vlastník
(spoluvlastník) domu s č.p. nebo č.e. nebo bytu. Každý
poplatník si sám pro svou nemovitost stanoví velikost
popelnice a četnost jejího vývozu (týdenní,
kombinovaný, čtrnáctidenní nebo měsíční). Velikost a
četnost musí být nastaveny tak, aby popelnice
dostačovala s ohledem na počet lidí v dané
nemovitosti a s ohledem na množství produkce
netříděného odpadu.

Obec Janův Důl letos oslaví kulaté výročí – a sice 30 let
samostatnosti obce. V tomto zpravodaji již nyní
poodhalíme, jak toto výročí oslavíme. Bude na co se
těšit.

Výše poplatku za odpad pak bude stanovena podle
množství vyvezených litrů odpadu za rok.

Jsme přesvědčeni, že pro Vás bude tento nový
zpravodaj informačně přínosným a získáte tak ucelený
přehled o dění v naší obci. Přejeme Vám příjemné
čtení.

Pro snazší pochopení rozdílu mezi stávajícím
nastavením a nově zvažovaným systémem lze uvést
příklad:

Jan Mašek, starosta obce
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V domě jsou k pobytu trvale přihlášeny 3 osoby.
Poplatek za odpad v roce 2022 pak činí 1 500 Kč,
přičemž k tomuto domu je dle základního nastavení
přistavena popelnice 80 l s kombinovaným vývozem.

zbrojnice soutěžili až nyní, byla by cena s největší
pravděpodobností o několik milionů vyšší než ta
z roku 2021.
Stavba zbrojnice tedy, jak bezesporu všichni víte, je
aktuálně ve fázi realizace. Ještě před začátkem zimy
byly provedeny veškeré výkopové práce, založeny pak
byly základové pasy a následně byla zbudována
základová deska. Na severní straně pak byla založena
vnější obvodová stěna ze ztraceného bednění, která
bude po provedení izolací zpět zasypána zeminou.

Vyhláška bude od roku 2023 stanovovat, že 1 litr
kapacity popelnice bude zpoplatněn např. částkou
0,70 Kč. Pokud bude chtít majitel nemovitosti
zachovat stávající 80l popelnici se stejnou frekvencí
vývozu (tj. kombinovaný – 39 vývozů za rok), pak bude
poplatek v roce 2023 činit 2 184 Kč (tj. 80 * 39 * 0,7).
Pokud si vlastník určí, že vzhledem k tomu, že třídí
odpad, postačí pouze čtrnáctidenní frekvence vývozu,
bude poplatek činit 1 456 Kč (tj. 80 * 26 *0,7).
Poplatek bude takto stanoven bez ohledu na počet
osob, které jsou v dané nemovitosti hlášeny k pobytu.

S počátkem března se znovu zahajují přípravné a
stavební práce. Ve smlouvě o dílo je stanoven termín
předání hotové stavby na 31.7.2022.

Smyslem nového způsobu stanovení poplatku je
přímé finanční zvýhodnění (nižší poplatek) pro
občany, kteří třídí odpad a postačuje jim tak nízká
kapacita nádoby na komunální odpad.
Zastupitelstvo obce bude v průběhu aktuálního roku
ve věci nového nastavení poplatku z odpad na svých
zasedáních jednat. Případní zájemci o diskusi v této
věci jsou na zasedáních zastupitelstva vítáni.

VÝSTAVBA NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
V JANOVĚ DOLE

Obec Janův Důl plánuje na přelom srpna a září (s
největší pravděpodobností 27.8.2022) uspořádat
slavnostní otevření hasičské zbrojnice a její
symbolické předání do užívání hasičům a občanům
naší obce. Akce bude spojena s oslavou výročí 30 let
samostatnosti obce. V plánu je mj. kulturní program
s vystoupením kapely. V průběhu doby budeme o
připravované akci informovat.

V několika posledních zpravodajích jsme se zabývali
tématem výstavby nové hasičské zbrojnice a nejinak
tomu bude tentokrát.
Zastupitelstvo obce muselo v létě 2021 rozhodnout,
zda stavbu zrealizovat, když cena vysoutěžená v rámci
veřejné zakázky činila cca 12,5 mil. Kč a přesahovala
tak o téměř 3 mil. Kč projektovanou cenu. Již tehdy
jsme se potýkali s významným nárůstem cen. Tehdejší
rozhodnutí o realizaci stavby se nyní ukazuje správné,
neboť cenu 12,5 mil. Kč obec tehdy vyjednala coby
cenu nepřekročitelnou bez ohledu na pozdější vývoj
cen materiálů. Aktuální inflační nárůst cen jen
potvrzuje, že stavbu by nebylo v budoucnu možné
pořídit výhodněji. Pokud bychom stavbu hasičské

Nyní ještě k financování akce. Obec z vlastního
rozpočtu zatím žádné práce neplatila. Veškeré
náklady budou až do výše 4,5 mil. Kč hrazeny
Ministerstvem vnitra, obec pak již na svých účtech
disponuje také dotací z rozpočtu Libereckého kraje ve
výši 3 mil. Kč. Zbylou část ceny bude obec hradit
z vlastního rozpočtu. Obec má dostatečné množství
finančních prostředků na financování této akce,
nicméně z důvodu eliminace případných rizik ve
financování si obec sjednala čerpání úvěrového
rámce 2 mil. Kč.
Detaily ke stavbě požární zbrojnice jsou a budou
projednávány na každém veřejném zastupitelstvu
obce. Všichni občané, které tato investiční akce
zajímá, jsou tedy zváni na jakékoliv zasedání
zastupitelstva obce.
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REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO
ÚŘADU

REKONSTRUKCE VODOJEMU
K ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec před koncem roku úspěšně dokončila dotační
akci Rekonstrukce budovy obecního úřadu.

Již v předchozím vydání zpravodaje jsme informovali
o přiznání dotace na rekonstrukci vodojemu. Obec se
pokoušela tuto zakázku vysoutěžit, nicméně
vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specializované
práce, obec žádné nabídky na tuto opravu
neobdržela.
S ohledem na to, že rekonstrukce vodojemu je pro
naši obec strategicky důležitá, vyjednala obec se
dvěma odbornými firmami přímé zadání zakázky a
realizaci rekonstrukce. Aktuálně se řeší smluvní
podmínky akce.
Celkové náklady na rekonstrukci vodojemu budou dle
smlouvy činit 1 343 251 Kč včetně DPH. Dotace
z Fondu ochrany vod LK činí cca 545 tisíc Kč.

V rámci akce došlo k opravě a obnově poškozené
podlahy na sále v podkroví, byl pořízen nový
zabezpečovací systém budovy (starý byl již
nefunkční), dále pak došlo k výměně oken a dveří, na
sál byly pořízeny nové stoly a židle, v kancelářích bylo
modernizováno osvětlení a nakonec došlo k výměně
nefunkčních přímotopů.
Po všech těchto pracích došlo ke kompletnímu
vymalování vnitřních prostor budovy obecního úřadu.
Dotace na tuto akci činila 300 000 Kč. V okamžiku
podání žádosti o dotaci se mělo jednat o polovinu
celkových nákladů. Vzhledem k všeobecnému
nárustu cen činily celkové výdaje na tuto akci
660 834 Kč včetně DPH.

Již na konci roku 2021 obec nechala upravit lesní
přístupovou cestu k vodojemu tak, aby byla
využitelná pro veškerou techniku v průběhu realizace
rekonstrukce.

OPRAVA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY PS-12

Samotná rekonstrukce má započít v dubnu 2022.
Jednou z podmínek, kterou obec ve smlouvě řeší, je,
aby po dobu rekonstrukce, která má trvat několik
týdnů, byla zajištěna dodávka vody naším
vodovodem. Snahou tedy je, aby se občanů
rekonstrukce co nejméně uživatelsky dotkla. Přesto je
potřeba počítat s tím, že při provádění prací dojde
k několika krátkodobějším přerušením dodávky vody.

V roce 2021 obec čerpala dotaci na opravu nefunkční
hasičské stříkačky (čerpadla), která je k použití při
mimořádných událostech, a to ve výši 20 tisíc Kč
z prostředků Fondu požární ochrany obcí Libereckého
kraje.
Oprava stříkačky úspěšně na podzim proběhla, stroj
je připraven k použití. Opravu zrealizovala společnost
specializovaná na hasičské potřeby SDH Plus s.r.o.
v Radimovicích. Dotace byla vůči poskytovateli v roce
2021 vyúčtována.

V průběhu března budou našim občanům poskytnuty
bližší informace k režimu fungování vodovodu během
rekonstrukce vodojemu. V té souvislosti žádáme naše
občany o pochopení této situace. Rok 2021 a
problémy s kvalitou vody ukázaly, že je rekonstrukce
vodojemu nutná.
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POŘÍZENÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO
DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU

NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI A
PODPORA VÝSTAVBY DČOV

Na podzim 2021 zveřejnilo Ministerstvo vnitra –
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru
ČR vyhodnocení žádostí o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu.

Obec se snaží podpořit zlepšení životního prostředí,
ve kterém společně žijeme. Jednou z oblastí, kterou je
potřeba řešit, je nakládání s odpadními vodami.
Už více než rok obec finančně podporuje výstavbu
domovních čistíren odpadních vod. Od doby vyhlášení
této podpory bylo našim občanům poskytnuto
několik darů v jednotné výši 15 000 Kč na vystavěné
domovní čistírny. Několik dalších čistíren se právě
staví.

Obec Janův Důl nebyla v těchto seznamech vybrána
k podpoře. Po námitce obce ohledně chybného
bodového hodnocení došlo k přepočtu výsledků a
obci byla přiznána dotace výši 450 000 Kč. O další část
dotace, konkrétně o 300 000 Kč bude obec žádat
Liberecký kraj.

Co se odpadních vod týká, je třeba upozornit na to, že
každý majitel objektu je povinen v případě potřeby
prokázat, že s odpadními vodami nakládá v souladu
se zákonnými předpisy (čistírna odpadních vod, septik
s dočišťovacím filtrem, vyvážení jímky na centrální
čistírnu atd.). Dodržování uvedených předpisů
neprovádí obecní úřad, nýbrž příslušný vodoprávní
úřad, v našem případě tedy Vodoprávní úřad odboru
životního prostředí Magistrátu města Liberec.

Obec nyní společně s hasiči definuje technické
podmínky pro pořízení nového automobilu.
V nejbližších týdnech má dojít k provedení výběru
dodavatele.
Situace na automobilovém trhu je bohužel nepříliš
povzbudivá. Jednak musíme počítat dlouhou dodací
lhůtou (více než jeden rok od objednání) a za druhé
ceny nových automobilů neustále stoupají. Z těchto
důvodů s jistotou dojde k překročení plánované
pořizovací ceny 1 milion Kč.

Pokud by měl kdokoliv z občanů zájem konzultovat
své případné záměry týkající se nakládání
s odpadními vodami, pak je možné se obrátit na
zástupce obce.

ŽÁDOST O DOTACI NA STAVBU
PŘÍSTŘEŠKU U OBECNÍHO ÚŘADU

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Během března 2022 lze žádat o dotaci z Programu
obnovy venkova Libereckého kraje. Obec měla
původně v záměru žádat o dotaci na realizaci první
části parkoviště naproti OÚ. Ovšem s ohledem na
maximální možnou výši dotace z tohoto programu
(400 tis. Kč) a významným projektovaným nákladům
na parkoviště (cca 1,2 mil. Kč) se zastupitelstvo
rozhodlo neuplatnit tento projekt v tomto programu.

Pokud by se nejednalo o závažnou věc, dalo by se
zpracování změny č. 1 územního plánu obce Janův Důl
glosovat slovy „nekonečný příběh stále pokračuje“.
S veškerou vážností si je obec vědoma nepřijatelného
nedodržení plánovaných termínů, které je o to
nepříjemnější v tom, že se žadatelé finančně podílí na
nákladech na pořízení této změny. Prodlužování
termínu schválení změny ÚP je z několika důvodů
nepříjemné i pro samotnou obec, ta je koneckonců
jedním z žadatelů o změnu některých lokalit. Obec tak
vynakládá veškeré úsilí k urychlení procesu.

Obec pak již více než rok disponuje stavebním
povolením na stavbu dřevěného zastřešení části
zpevněné plochy za budovou obecního úřadu.
Pergola má být využívána jednak pro uskladnění
obecní techniky a dále pak také jako přístřeší při
pořádání společenských a kulturních akcích.

Aktuálně má obec konečně od architekta k dispozici
kompletní výkresovou část i textovou část změny ÚP.
Dokumenty jsou nyní revidovány Odborem územního
plánování MML. Obec se bude snažit co nejvíce
urychlit další kroky směřující ke konečnému schválení
změny ÚP.

Předpokládané náklady na stavbu činí 700 tis. Kč,
obec bude žádat o 50% z těchto nákladů.
Žádost o dotaci bude na Krajský úřad Libereckého
kraje podána v průběhu března 2022.
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OPRAVA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A
SPORTOVNÍ AKCE

Obec má v záměru zrekonstruovat další obecní
komunikace. Rekonstrukce cest má spočívat
v pokládce asfaltového povrchu. Vzhledem k tomu, že
budou tyto opravy finančně náročné, budou moct být
provedeny pouze v případě poskytnutí dotace. Aby
obec mohla o dotace žádat, je nutné mít k dispozici
projektové dokumentace k těmto akcím.

Vzhledem k tomu, že je pandemie covid-19 snad
definitivně na ústupu, plánuje obec uspořádání
tradičních společenských, kulturních a sportovních
akcí. Těmi hlavními budou zejména následující:
•
•
•
•
•
•

Turnaj v ping pongu
Pálení čarodějnic a stavění májky
Oslava dne dětí
Svatojánská pouť
Turnaj v nohejbalu
Slavnostní otevření hasičské zbrojnice a
oslava 30 let samostatnosti obce

Veškeré termíny a pozvánky na akce budou včas
zveřejněny. Výše uvedený přehled akcí může být
operativně doplněn o další – např. tradiční výlet, letní
promítání atd.
Budeme se těšit na společná setkání na těchto akcích!

ZÁVĚREM

Obec tak na začátku roku 2022 poptala u projektantů
- specialistů na dopravní stavby zpracování
projektových dokumentací na následující úseky
obecních komunikací: cesta k č.p. 50 v Zadní Vsi, část
cesty na Pavlův háj v Suchém Janově Dole, cesta k č.p.
44 v Suchém Janově Dole a část cesty ve směru na
Sobákov v Suchém Janově Dole.

Vážení spoluobčané,
díky tomuto vydání zpravodaje jste měli možnost
nahlédnout pod pokličku některých záležitostí, které
v naší obci řešíme a které zároveň plánujeme.
Znovu připomínáme, že bychom byli velmi rádi, pokud
by se více občanů účastnilo zasedání zastupitelstva
naší obce. Schůzí se totiž účastní malé množství
občanů, zastupitelé tak nemají dostatečnou zpětnou
vazbu k rozhodnutím, která na zastupitelstvu činí.

V nejbližší době obec zpracování těchto dokumentací
objedná. Záměrem je mít tyto podklady pro žádosti o
dotaci v druhé polovině roku 2022.

DALŠÍ ETAPA STAVBY CHODNÍKU PODÉL
KRAJSKÉ KOMUNIKACE

Zároveň jsme přesvědčeni, že se naše životy po
pandemii covid-19 vracejí a budou vracet k normálu a
že tak bude bez problémů možné uspořádat
plánované společenské a sportovní akce. Rádi se
budeme se všemi na těchto akcích setkávat.

Obec se začíná zabývat přípravou výstavby další etapy
chodníku, jedná se o úsek od obecního úřadu ke
hřbitovu resp. ke statku. Aby se mohlo o této stavbě
vůbec uvažovat, je potřeba mít tento záměr
implementován do územního plánu obce. Obec tak
tento požadavek nechala do právě projednávané
změny ÚP zahrnout.

Za obecní úřad v Janově Dole Vám přejeme příjemné
předjarní dny a pozitivní mysl. Další vydání zpravodaje
budeme chystat ke konci léta tohoto roku.

Společně s poptávkou na opravu obecních
komunikací se poptalo také zpracování dokumentace
na výstavbu této etapy chodníku. Z konzultací
s projektanty vyplývá, že se nyní zřejmě bude
zpracovávat studie proveditelnosti této stavby, a to
z důvodu předjednání tohoto záměru s dotčenými
orgány – Policie ČR, Silnice LK, Odbor dopravy MML,
Povodí Ohře, energetické společnosti atd.

Jiří Kořínek, místostarosta

5

Jan Mašek, starosta

