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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Senioři zaplatí od nového roku méně za odpady  
 

Zastupitelé na svém posledním zasedání odhlasovali změnu ve vyhlášce o místním 

poplatku za komunální odpad. Změna se souvisí s částkou za odpad pro seniory nad 70 

let, kteří od 1. ledna 2017 zaplatí méně.  

„Město Nymburk se v příštím roce rozhodlo zařadit do obecně závazné vyhlášky úlevy pro 

poplatníky starší 70 let. Snížením poplatku o 260 Kč za rok se snažíme finančně pomoci 

našim seniorům. Doufáme, že se nám tento krok promítne v ještě lepším třídění. Do budoucna 

uvažujeme přistoupit i k úlevám pro děti mladší 3 let,“ přiblížil změnu starosta PhDr. Pavel 

Fojtík.  

 

Zastupitelstvo města Nymburk na svém zasedání dne 9. 11. schválilo návrh vyhlášky jako 

každoročně pro období následujícího kalendářního roku. Navíc zastupitelé odhlasovali i 

změnu v oné obecně závazné vyhlášce č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 

Odsouhlasené změny ve vyhlášce se týkají zániku poplatkové povinnosti v případě úmrtí 

poplatníka a úleva pro poplatníky starší 70 let. Úleva pro seniory byla zařazena ze strany 

kontrolního výboru a na základě doporučení z předchozích jednání zastupitelstva. Tato změna 

se týká přibližně 1 865 občanů Nymburka starších 70 let, kteří od 1. 1. 2017 zaplatí méně. 

V praxi to tedy znamená, že poplatník, který v kalendářním roce 2017 dosáhne věku 70 let a 

více, hradí poplatek za komunální odpad ve výši 500,- Kč místo současných 760,- Kč za rok. 

 

„V roce 2017 plánujeme revizi svozu odpadu včetně nakládání s tříděným odpadem. 

Zaměříme se na vyhodnocení celkových nákladů, případné úspory, funkčnost pytlového sběru 

a celkovou motivaci občanů k třídění“ informoval místostarosta Ing. arch. Jan Ritter. 
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