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Obyvatelé některých měst v Královéhradeckém kraji se musí v novém roce připravit na řadu změn. 

Někde se zdražuje voda, jinde třeba svoz opadů. Krátký souhrn vybraných měst Náchodska a 

Trutnovska připravil reportér Václav Plecháček. 

Město Broumov zdražilo od nového roku daň z nemovitostí. Radnice tak letos získá do rozpočtu 

zhruba pět milionů korun, z toho asi třetinu zaplatí textilka Veba.   

Pokračuje starosta města Jaroslav Bitnar z Volby pro Broumov: "Dlouho jsme to zvažovali a sbírali k 

tomu odvahu, protože to je velmi nepopulární. Nejedná se o to, že bychom chtěli zvednout daň z 

nemovitostí abychom měli víc peněz na pivo. Jsou to peníze, za které lidi dostanou trošku jiný 

Broumov."   

Radnice v Broumově také v letošním roce spouští unikátní projekt.   

Každá popelnice ve městě dostala čárový kód a technické služby budou díky němu zjišťovat, jak 

obyvatelé třídí odpad.   

"Potom chceme po nějakém období vyhodnotit co kdo sváží a jak to funguje. A chceme zavést určitý 

bonusový program pro ty co hodně třídí a tím pádem produkuje málo komunálního odpadu," dodává 

Jaroslav Bitnar, starosta Broumova.   

Za svoz komunálního odpadu si v roce 2016 připlatí obyvatelé Úpice na Trutnovsku. Roční poplatek 

se zvyšuje o 11 procent.   

Město sice v posledních letech získalo několik ocenění za třídění odpadu, náklady na jeho likvidaci 

se ale zvyšují.   

Důvody vysvětluje místostarosta Karel Šklíba z ČSSD: "Nám se množí po Úpici ohromné množství 

černých skládek, které Technické služby také likvidují. Bohužel, jsou to anonymní skládky a náklady 

na tu likvidaci odpadů jsou vyšší a tím pádem jsme museli přistoupit ke zdražení."   

Město Úpice na Trutnovsku přitom zatím nemá rozpočet na rok 2016. Zastupitelé schválili jen 

rozpočtové provizorium.   

O řádném rozpočtu se bude jednat až poté, kdy budou mít zastupitelé k dispozici přesné údaje o 

loňském hospodaření.   

Potvrzuje to Lukáš Bárta z hnutí Žít v Úpici: "Je tam spousta otazníků kdy máme rozdílné názory. A je 

potřeba se o tom byvit víc, než jsme dosud měli možnost."   

Vodovody a kanalizace ve Dvoře Králové nad Labem zdražily od nového roku vodné a stočné o deset 

procent. Lidé tak za kubík zaplatí téměř 80 korun.   

Podle vedení města jde o jeden z kroků, díky kterým se postupně podaří zlepšit stav vodovodní a 

kanalizační sítě. Z té se v současnosti ztrácí do země 63 procent vody.   

Královédvorští zastupitelé přitom odmítli stavbu nové čistírny odpadních vod. Ta stávající je prý 

dostatečná.   

"Všechny posukdy se kterými jsem se seznámil hovoří, že čistírna kvalitně čistí a není jediný důvod, 

proč by se měla stavět nová. Stavět druhou čistírnu je nesmysl," doplňuje Královedvorský zastupitel 

Nasik Kiriakovský z hnutí Východočeši.   
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