
Oznámení –  Frekvence svozu komunálního odpadu pro rok 2022 
 

Obec Jankov oznamuje, že s účinností od 1.1.2022 vydala  vyhlášku č.4/2021  o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a č.3/2021 

o stanovení obecního systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jankov. 

 

 

V souvislosti s těmito vyhláškami obec stanovuje frekvencí svozů komunálních odpadů na území obce 

Jankov. 

V praxi to pro poplatníka znamená, že při zaplacení celého místního poplatku  za odpad  na rok 2022 obdrží 

na Obecním úřadě v Jankově na nemovitost tyto známky: 

 

1) rekreační objekt/ rok : jedna známka označená R (na 11 svozů od května do konce září)    

2) 1 osoba trv.žijící/ rok : jedna známka označená M (na 13 svozů za rok)     

3) 2 osoby trv.žijící/ rok : jedna známka označená 1x14 ( na 26 svozů za rok)      

4) 3-  5 osob trv.žijící/rok : jedna známka označená „jiná“ ( na 41 svozů)    

       6)   6 a více osob trv.žijících/rok: jedna známka označená „jiná“+ jedna známka  

             označená 1x 14  (na 41 svozů + na 26 svozů)                                       
 

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k ind.rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, obdrží po zaplacení poplatku stanoveného vyhláškou známku 

označenou R nebo M (dle výběru poplatníka). 

 

Tyto známky si poplatník zakoupí u Obecního úřadu v Jankově a vylepí  na popelnici nejpozději do 

30.4.2022. Každý poplatník při zaplacení poplatku obdrží se známkou plánovací kalendář jednotlivých 

svozů. Známka je pro  všechny poplatníky jednotná (bíločervené barvy) a bude na ní vyznačena frekvence 

svozu pro poplatníka. (R, M,14,jiná). 

 

Počet celkových svozů popelnic na rok bude zachován (zimní sezona – svoz každý týden, letní sezona – 1x 

za 14 dní, tzn. celkem 41 svozů).   

 

V případě, že počet vývozů na svozové známky, které poplatníci obdrží proti zaplacení místního poplatku, 

pro ně nebude dostačující, má každý možnost si zakoupit  pytel o objemu 110 l s logem firmy Compaq 

Votice  nebo svozovou známku bílé nebo červené barvy od fi Compaq Votice, a to výhradně v místním 

obchodě - František Zíka, Jankov č.30 (cena 70,-Kč). 

 

Kontejner na komunální odpad  je umístěný na dvoře budovy radnice a je přístupný každou středu. 

 

Jako kompenzaci nárůstu výše poplatku za komunální odpad každému dítěti od 1-18 

let a seniorům nad 75 let, kteří mají v obci trvalý pobyt poskytne Obec Jankov při 

úhradě místního poplatku za odpad dárkovou poukázku ve výši 200,-Kč/osoba. 

Dárkové poukázky lze uplatnit do 30.6.2022 v obchodě F.Zíka, Na Náměstí čp.30, 

Jankov. 
  

Za Obec Jankov          

 

 

 Bc. Jitka Jonsztová, starostka                                             

 

  

Schváleno R/1/5/2022 4.1.2022 


