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NOVÁ PAKA, JIČÍN Novopačtí občané mohou být pokojní: za odpad nebudou platit ani v příštím roce. 

Změna vyhlášky se nechystá.  

"My jsme to podmínili politicky. Když budou lidé třídit, nebudou muset platit za svoz odpadu. A 

zatím třídí dobře. Město tím sice ztrácí tři miliony korun ročně, ale na druhou stranu jsme ušetřili 

peníze za úřednici, která se o poplatky starala, a také za vymáhání peněz. Občanům šetříme čas při 

placení a samozřejmě, i peněženku," vypočítává novopacký starosta Rudolf Cogan. "U nás je to 

bomba, v okolí nám to závidí," neskrývá radost novopacký důchodce. "Když vidím, kolik platí penzisté 

za pobyt v domově důchodců, tak mi to přijde scestné. My neplatíme za odpad, ale oni, kteří si celý 

život platili důchodové zabezpečení, celý život pracovali, tak jejich důchod ani nedosahuje částky, 

kterou mají platit za ubytování a živobytí," rozhořčuje se paní Marie z Nové Paky.  

Novopacký příklad následovali i v Kopidlně. Občané tam za odpad neplatí, ale město zvýšilo 

koeficient daně z nemovitosti.  

Zastupitelé města Jičína aktuálně odhlasovali novou vyhlášku. "Navrhl jsem, aby byly od poplatku 

osvobozeny děti do čtyř let věku. Stát totiž rodiny s dětmi dostatečně nepodporuje. Návrh sice prošel, 

ale ne drtivou většinou hlasů, jak jsem doufal. Byl bych ještě spokojenější, kdyby kolegové zohlednili 

věkovou hranici až do 15 let, tedy i dobu, kdy děti určitě nevydělávají a jsou ve škole. To neprošlo. 

Budu to ale zkoušet i v budoucnu," nevzdává se navrhovatel vyhlášky radní Ladislav Brykner. 

Poplatky za svoz a likvidaci odpadu se v Jičíně nezvýší. Občan zaplatí za rok opět 492 koruny, v 

Popovicích, kde je skládka odpadu, zůstává 396 korun.  

Změna nové vyhlášky tedy spočívá v tom, že rodiče nebudou platit za děti do čtyř let věku. Přitom 

nebude podstatné, zda byly dítěti 4 roky už v lednu nebo třeba až v prosinci.  

Pro město to bude znamenat, že přijde zhruba o 400 tisíc korun.  

 

 

 


