Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 10. 11. 2021 od 17:00 h v sále Kulturního domu v Nové Roli, Chodovská č.p.
236
Přítomni: všichni zastupitelé dle prezenční listiny.
Omluveni: MUDr. Hana Nesybová, Ing. Václav Bartoň.
22/01 – Zahájení a organizační záležitosti
ZMě schvaluje program svého 22. zasedání takto:
1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Kontrola plnění usnesení
- Kontrola plnění usnesení
3. Převody nemovitostí
- Revokace č. 11/03-2 ze dne 12. 2. 2020 a přijetí nového usnesení
- Žádost o koupi (popř. dlouhodobý pronájem) části pozemku číslo 143/1 v Mezirolí
- Žádost o prodej pozemku p. č. 68/6, Nová Role
- Změna Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role - upřesnění předkupního
práva
4. Finanční záležitosti
- RiR - vyúčtování poskytnutého příspěvku
- LADARA - navýšení příspěvku na rok 2021
- Fotbalový klub - Žádost o finanční spoluúčast
- Poskytnutí investiční dotace TS Nová Role s.r.o.
- Schválení rozpočtových opatření roku 2021
- Projednání plnění rozpočtu k 30. 9. 21
- Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022
5. Zakázky města
6. Jednání výborů
- Zápis z jednání Kontrolního výboru
- Zápis z jednání Finančního výboru
- Zápis z jednání Osadního výboru Mezirolí
- Zápis z jednání Osadního výboru Jimlíkov
7. Různé
- OZV č. 1/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství
- Vydání OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku, kterou se
mění OZV č. 3/2012
- Projednání návrhu Strategického plánu 2022-2026
- Aktualizace pasportu vybraných komunikací

Program schválen 13 hlasy.
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2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda: Milena Tichá
Členové: Mgr. Luboš Pastor, Karel Švec.

Zvoleni 13 hlasy.

3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu PaedDr. Miluši Duškovou a Ing. Libora Škardu.

Schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel (Ing. L. Škarda).

4) ZMě potvrzuje zápis ze svého 21. zasedání ze dne 22. 9. 2021 bez připomínek.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

22/02 –Kontrola plnění usnesení
ZMě/67/11/21
Kontrola plnění usnesení
ZMě provedlo kontrolu plnění svých usnesení takto:
Usn. 17/03–1) – z roku 2013 ve znění usn. ZMě č. 18/03–1) ze dne 12. 10. 2016 – převod
pozemků do vlastnictví města pro sportovní areál v Mezirolí. Na základě schválené změny ÚP
č. 1 města podána žádost na SPÚ o převod pozemků. SPÚ potvrdil MěÚ vyřizování převodu
bez udání konkrétního termínu předložení návrhu smlouvy.
TRVÁ.
Usn. 16/03-4) – uzavření dvou samostatných kupních smluv pro město Nová Role jako
kupujícího s prodávajícím LNEVROPA s. r. o., Mezirolí 171, IČO 26393646, a to pozemek p. č.
903/1 o výměře 5 961 m2 za cenu Kč 1,- včetně DPH a 22 ks stožárů veřejného osvětlení
včetně kabelových rozvodů na p. p. č. 903/1 a 903/11 za cenu Kč 1,- včetně DPH vše v k. ú.
Mezirolí, obec Nová Role. Urgováno předložení požadovaných dokumentů.
TRVÁ.
Usn. 19/03 – 33/6/21) – prodej b. j. 188/24 ve Svobodově ul. v Nové Roli nájemci.
Podepsána smlouva o smlouvě budoucí, žadatelka si vyřizuje hypotéku. Termín do 30. 11.
2021.
TRVÁ.
Usn. 21/03 - 52/9/21) – Bezúplatný převod komunikace a VO na pozemku p. č. 431/1 v
Mezirolí – dosud nedokončeno předání VO, po jeho předání bude podepsána darovací
smlouva.
TRVÁ.
Usn. 21/03 - 53/9/21) - Záměr na prodej p. p. č. 431/13 k. ú. Mezirolí. Zadáno
vypracování odborného ocenění pozemku soudnímu znalci.
TRVÁ.
Usn. 21/03 - 57/9/21) - Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1115/5 (Bouchalka u
přejezdu), Nová Role. Žadatel (SŽDC) prostřednictvím datové schránky vyzván k zaplacení
kupní ceny a předložení kupní smlouvy.
TRVÁ.
ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu plnění usnesení.

Usnesení schváleno 13 hlasy.
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22/03 – Převody nemovitostí
ZMě/68/11/21
Revokace č. 11/03-2 ze dne 12. 2. 2020 a přijetí nového usnesení
ZMě bere zpět své usnesení č. 11/03–2 ze dne 12. 2. 2020 a schvaluje nové usnesení ve
znění:
ZMě schvaluje na základě § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný
převod části pozemku parcelní č. 328/3 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, oddělené
geometrickým
plánem
č. 908-151/2021 jako pozemek parc. č. 328/23 výměře 158 m2, z majetku České republiky
do vlastnictví města Nová Role. Jedná se o pozemek ostatní komunikace (druh pozemku –
ostatní plocha), který je součástí ucelené zpevněné komunikace města Nová Role ležící v
podstatné části na ostatních pozemcích ve vlastnictví města (komunikace vedoucí z Mezirolí
do rekreační chatařské oblasti u Děpoltovického rybníka).

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/69/11/21
Žádost o koupi části pozemku číslo 143/1 v Mezirolí
ZMě bere na vědomí a neschvaluje prodej části pozemku p. č. 143/1
v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role o výměře cca 200 m2, na základě žádosti osobní údaje jsou

v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí
v zápisu na městském úřadu, neboť to není zájmem města.
Usnesení schváleno 13 hlasy
ZMě/70/11/21
Žádost o prodej pozemku p. č. 68/6, Nová Role

ZMě schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 68/6 o výměře 111 m2 v k.
ú. Nová Role, obec Nová Role ve prospěch osobní údaje jsou v souladu § 16, § 17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu.
Požadovaný pozemek sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele.
Cena pro prodej pozemku je v souladu s čl. V odst. 1 Pravidel prodeje nemovitého majetku
města Nová Role stanovena na 360 Kč včetně DPH za m2 plochy.
Kupující bere na vědomí, že je povinna umožnit vstup na pozemek majitelům přilehlých
garáží za účelem oprav a údržby jejich nemovitostí.

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/71/11/21
Změna Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role - upřesnění
předkupního práva
ZMě schvaluje úpravu úplného znění Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová
Role, kdy se nově mění čl. V odst. 4 tak, že se stanovuje předkupní právo na dobu 5 let při
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úplatném převodu bytových jednotek ve vlastnictví města pouze při přímém prodeji bytové
jednotky přímo nájemci specifikovaném v č. III.

Usnesení schváleno 13 hlasy
22/04 – Finanční záležitosti

ZMě/72/11/21
RiR - vyúčtování poskytnutého příspěvku
ZMě bere na vědomí předložené vyúčtování čerpání poskytnutého finančního příspěvku
společnosti RiR, s.r.o., Školní 69, 362 25 Nová Role, IČO 04778260.

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/73/11/21
LADARA - navýšení příspěvku na rok 2021
ZMě schvaluje navýšení finančního příspěvku na rok 2021 Agentuře domácí péče LADARA
o.p.s., Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary, IČO 26406608 o částku Kč =64 750,-z původní schválené výše Kč =500 000,- na celkových Kč =564 750,-.

Usnesení schváleno 10 hlasy, 2 proti (P. Krbcová, K. Švec) 1 se zdržel (Bc. J.
Pokorná).
ZMě/74/11/21
Fotbalový klub - Žádost o finanční spoluúčast

ZMě:
a) schvaluje finanční spoluúčast města Nová Role na akci „Technicko – sociální budovy
ve sportovním areálu FK Nová Role“ realizovanou subjektem Fotbalový klub Nová
Role,
IČO 26588960.
b) schvaluje výši finanční spoluúčasti města Nová Role na investiční akci „Technicko –
sociální budovy ve sportovním areálu FK Nová Role“ ve výši 30 % investičních
nákladů akce, maximálně Kč 1 650 tis. včetně DPH.
c) schvaluje finanční spoluúčast města na investiční akci pouze za předpokladu, že
subjekt Fotbalový klub Nová Role, IČO 26588960 bude akci realizovat a to
z prostředků získaných z dotačního programu Národní sportovní agentury „Regionální
sportovní infrastruktura“, nebo případně i za pomocí dotací získaných od dalších
subjektů.

Usnesení schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel (Mgr. L. Slíž)
ZMě/75/11/21
Poskytnutí investiční dotace TS Nová Role s.r.o.

ZMě schvaluje:
a) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši Kč =1 200 000,-- pro žadatele Technická
služba Nová Role, s.r.o., Chodovská 286, 362 25 Nová Role, IČO 26329883 na pořízení
vozidla komunální techniky - malotraktoru.
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b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace č. 13/2021 na
pořízení vozidla komunální techniky - malotraktoru s Technickou službou Nová Role, s.r.o.,
Chodovská 286, 362 25 Nová Role, IČO 26329883. Částka dotace bude poskytnuta bez DPH,
žadatel je plátcem DPH.

Usnesení schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel (J. Sýkora).
ZMě/76/11/21
Schválení rozpočtových opatření roku 2021

ZMě schvaluje rozpočtová opatření č. 25/2021, č. 26/2021 a rozpočtovou úpravu č.
6/2021:
a) Rozpočtové opatření č. 25/2021 na Kč 350 000,-.
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 3511 (všeobecná ambulantní péče), položka 6121
(budovy).
Snižují se kapitálové výdaje, § 6409, položka 6901 (rezervy kapitálových výdajů).
Jedná se o přesun prostředků z kapitálové rezervy na akci Zateplení ZS uvolnění
pozastávky.
Tímto rozpočtovým opatřením se změní příloha č. 2 rozpočtu Plán investičních akcí
města.
b) Rozpočtové opatření č. 26/2021 na Kč 115 000,-.
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 3419, pol. 6422 (investiční půjčené prostředky
spolkům).
Snižují se kapitálové výdaje, § 6409, položka 6901 (kapitálové rezervy).
Jedná se o poskytnutou finanční půjčku pro TK Nová Role na zavlažovací systém
antuky.
Tímto rozpočtovým opatřením se změní příloha č. 2 rozpočtu Plán investičních akcí
města.
c) Rozpočtová úprava č. 6/2021 na Kč 1 200 000,-.
Snižují se kapitálové výdaje, § 2219 (pozemní komunikace), položka 6121 (budovy,
haly, stavby).
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 2219, položka 6313 (poskytnutí investiční dotace s. r.
o.).
Jedná se o poskytnutí investiční dotace společnosti Technická služba Nová Role, s.r.o.
na pořízení malotraktoru.
Touto rozpočtovou úpravou se mění příloha č. 2 rozpočtu Plán investičních akcí
města.

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/77/11/21
Projednání plnění rozpočtu k 30. 9. 21
ZMě bere na vědomí předložené výkazy o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2021.

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/78/11/21
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022
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ZMě projednalo předložený návrh rozpočtu města na rok 2022 v členění na odvětvové
paragrafy včetně příloh plánovaných investic a významných oprav majetku. Objem příjmů je
plánovaný
ve výši Kč 76 mil. a výdajů ve výši Kč 148 mil., rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce Kč 72
mil. bude kryt přebytky města z minulých let (obdržené dotace, uspořené finance).
Kapitálová část výdajů je plánována dle přílohy č. 2 – plán investičních akcí – ve výši Kč 78
mil. včetně rezervy a tvoří současně schodek rozpočtu.
ZMě ukládá RMě zapracovat do návrhu výdajů rozpočtu úpravy:
- v kapitálové části:
1) § 2219 – Chodovská, Mlýnská místo pro přecházení a chodník k cyklostezce do Mezirolí
snížit částku na Kč 100 tis. na PD a přípravu akce, realizace bude přesunuta do r. 2023.
2) § 3633 – Modernizace horkovodu - částku Kč 5 mil. na PD snížit na Kč 0,-; bude řešeno
samostatně po vyhodnocení výběrového řízení na PD.
3) § 3639 – Zahrádkářská kolonie U Plynárny – příprava plochy pro zahrádky (zpevněné
plochy, dopravní a technická infrastruktura) navýšení na Kč 5 mil.
4) § 3421 – Multifunkční sportovní park – odnětí půdy – Kč 200 tis.
- v běžné části:
1) § 2341 – Rybník v Nové Roli – navýšit o Kč 500 tis. na mobiliář a chodníčky na plochu u
rybníku
2) § 3326 – Kaplička v Mezirolí – navýšit o Kč 100 tis. na opravy fasády a vnitřních omítek
– ve financování:
snížit zapojení FORTH na Kč 0,-

Usnesení schváleno
Pokorná).

10 hlasy, 3 se zdrželi (T. Pavlíček, P. Krbcová, Bc. J.

22/05 – Zakázky města
Bez usnesení.
22/06 – Jednání výborů
ZMě/79/11/21
Zápis z jednání Kontrolního výboru
ZMě bere na vědomí předložený zápis ze 14. zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva
města ze dne 18. 10. 2021 ve věci projednání návrhu Strategického plánu města pro období
2022-2026.

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/80/11/21
Zápis z jednání Finančního výboru
ZMě bere na vědomí předložený zápis z 9. jednání Finančního výboru zastupitelstva města
ze dne 3. 11. 2021 ve věci návrhu rozpočtu na rok 2022.

Usnesení schváleno 13 hlasy
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ZMě/81/11/21
Zápis z jednání Osadního výboru Mezirolí
ZMě bere na vědomí zápis z 25. jednání Osadního výboru Mezirolí ze dne 18. 10. 2021.

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/82/11/21
Zápis z jednání Osadního výboru Jimlíkov
ZMě bere na vědomí zápis z Osadního výboru Jimlíkov ze dne 28. 10. 2021.

Usnesení schváleno 13 hlasy
22/07 – Různé

ZMě/83/11/21
Vydání OZV č. 1/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství
ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku města Nová Role č. 1/2021 v předloženém znění o
stanovení systému odpadového hospodářství, shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování odpadů na území města Nová Role, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/84/11/21
Vydání OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Zastupitelstvo města Nová Role vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/85/11/21
Vydání OZV č. 3/2021 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku, kterou se mění
OZV č. 3/2012
Zastupitelstvo města Nová Role vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o
zajišťování a ochraně veřejného pořádku, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 13 hlasy

ZMě/86/11/21
Projednání návrhu Strategického plánu 2022-2026
ZMě projednalo předložený návrh Strategického plánu města Nová Role na léta 2022 –
2026 a ukládá MěÚ zapracovat projednané připomínky a návrhy do plánu a projednat jej
s veřejností.

Usnesení schváleno 13 hlasy
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ZMě/87/11/21
Aktualizace pasportu vybraných komunikací
ZMě schvaluje předloženou aktualizaci pasportu místních komunikací v části obce Nová
Role v ulicích Bezejmenná, Na Pěší zóně, Nádražní, Pod Nádražím a Rolavská.

Usnesení schváleno 13 hlasy

Diskuse

Diskuse je k nahlédnutí v zápisu na MěÚ.
Jednání 22. zasedání ZMě ukončeno v 18:26 h.
Zapsala Marie Ngoová v Nové Roli dne 16.11.2021.
Ověřovatelé zápisu ověřili zápis dne 19.11.2021:

……………………………
PaedDr. Miluše Dušková
členka zastupitelstva města

……………………………
Bc. Jitka Pokorná – starostka města

……………………………
Ing. Libor Škarda
člen zastupitelstva města
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Příloha č. 1
Město Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role
Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 1/2021
o stanovení systému odpadového hospodářství, shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování odpadů na území města Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 10. 11. 2021, usnesením č. 22/07
– ZMě/83/11/21 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
(dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém odpadového
hospodářství, shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů na území
města Nová Role:
2.

Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému,
odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,
kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto
vyhláškou1.

3.

V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává
se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.

4.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
1
2

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Jedlé oleje a tuky,
Textil (oděvy a textilní materiály)
Směsný komunální odpad,
Nápojové kartony.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a k).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků,
textilu
1)
Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do
zvláštních sběrných nádob, kterými jsou:
a) Biologické odpady - pro drobný i větší a objemnější biologický odpad slouží nádoby
ve sběrném dvoře v areálu společnosti Technická služba Nová Role s.r.o. (příloha č.
2.)
b) Papír, barva modrá, (příloha č. 3.)
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá,(příloha č. 4.)
d) Sklo, barva zelená,(příloha č. 5.)
e) Kov – šedé víko a dále pro sběr kovového odpadu slouží nádoby ve sběrném dvoře
v areálu společnosti Technická služba Nová Role s.r.o., (příloha č. 6)
f) Nápojové kartony oranžové víko (příloha č. 7.)
g) Textil a oděvy (příloha č. 8.)
h) Jedlé oleje a tuky (příloha č. 9.) – nádoby se nachází v areálu Technické služba Nová
Role s. r. o.
1) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, které jsou uvedeny v příloze č. 1.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Biologické odpady, barva hnědá
Papír, barva modrá
Plasty, PET lahve, barva žlutá
Sklo, barva zelená
Kovy, barva šedá a velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY
Jedlé oleje a tuky doplnit
Textil, barva béžová
Nápojové kartony, barva oranžová

3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
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4) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
5) Kovy lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technická služby
Nová Role s. r. o.

Čl. 4
Svoz a sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován celoročním sběrem
tohoto odpadu ve sběrném dvoře v areálu společnosti Technické služby
Nová Role s. r. o.
2) Provozní doba sběrného dvora je stanovena v provozním řádu společnosti
Technická služba Nová Role, s.r.o.
3) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 5
Svoz a sběr objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován celoročním sběrem tohoto odpadu ve
sběrném dvoře v areálu společnosti Technická služba Nová Role, s. r. o.
3) Provozní doba sběrného dvora je stanovena v provozním řádu společnosti Technická
služba Nová Role, s.r.o..
4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro
více uživatelů.
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3) V období se zvýšenou produkcí odpadu, zaměřeno především na jarní a podzimní období,
jsou k dispozici na vytypovaných místech velkoobjemové kontejnery na směsný odpad
zpravidla v měsících dubnu a říjnu.
Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických
a podnikajících fyzických osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy
s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst., 1, 2, 3 a předávají na místa k tomu určená dle čl.
3, odst., 1, 2, 3, 4, 5.
2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví jednorázovou roční platbou ve
výši 500,- kč.
3) Úhrada se vybírá jednorázově a to v hotovosti nebo převodem na účet města Nová Role
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 4/2016 , o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území města Nová Role, ze dne 2. listopadu. 2016.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, které proběhne
zveřejněním na úřední desce MěÚ Nová Role.

………………...……
Jiří Sýkora v. r.
místostarosta

…….………………..
Bc. Jitka Pokorná v. r.
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………..
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………
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Seznam příloh k OZV č. města Nová Role.
Příloha č.1 – Tabulka stanovišť tříděného odpadu na území Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov
Seznam nádob, jejich umístění, počet a frekvence vývozu (příloha č. 2 ke Smlouvě)
Místo č.

Část

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Jimlíkov
Mezirolí
Mezirolí
Mezirolí
Mezirolí
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Nová Role
Mezirolí
Nová Role

Ulice

1. máje
Bezejmenná
Husova
Chodovská
Jiráskova
Luční
Mlýnská
Na Bouchalce
Na Bouchalce
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Pod nádražím
Polní
Polní
Rolavská
Rolavská
Rolavská
Rolavská
Rolavská
Svobodova
Svobodova
Svobodova
Tovární
Tovární
U plynárny
U plynárny

Poznámka
U restaurace u Synka
U kruhového objezdu směr Nejdek
Odbočka k rybníku
Náves
Chatová oblast
U kadeřnictví
Pod restaurací Bernard
Proluka
U koupaliště
U kapličky
U trafostanice
U vjezdu do Mlýnské
U garáží
U zahrádek
U domu s peč. službou
Parkoviště u hasičů
U finských domků
Horní část sídliště
U zahrádek
U obchodu
U garáží
Na pěší zóně , lékárna
Mateřská školka
U školní jídelny
U školní tělocvičny
U potravin naproti MěU
V proluce
Odbočka Krátká
U ubytovny
U kotelny - parkoviště
Vjezd do ulice Husova
Mezi druhým a třetím domem
FK Nová Role

Zastávka
Školní

Číslo pozemku (st.stavební p.)
67/9
u st. 220
141/7
27/1
305/2
1026
1100/2
mezi st. 209 a st. 212
1049/5
u st. 97
u st. 140
20/1
1175/11
1109/87
u st. 948
78/4
u st. 294
1123/1
1610/8
1514/4
u st. 1203
1096/2
u st. 268
u st. 314
u. st. 177
mezi st. 262/1 a st. 260
u st. 254
u st. 232
u st. 276
u st. 280/1
u st. 218
u st. 1350
st. 701
u st. 137

Mateřská školka
U nového DPS, za autobus. zas.
Celkem počet kontejnerů

1101/5

13

01-Papír

02-Plast

03-Sklo

04-Tetra

05 - Kov

3
3
2
3
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
57

4
4
4
2
2
1
3
2
1
1
1
2
2
1
2
1
3
2
1
2
1
5
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
65

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
36

1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
20

1
1
1

06 - Textil

1

1

4

1
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Příloha č. 2 - Biologické odpady, foto
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Příloha č. 3 - Papír, foto

Příloha č. 4 - Plasty , foto
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Příloha č. 5 - Sklo, foto

Příloha č. 6 - Kov, foto
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Příloha č. 7 - Nápojové kartony, foto

Příloha č. 8 - Textil a oděvy
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Příloha č. 9 - Jedlé oleje a tuky

Příloha č.10 – Sběrný dvůr TS Nová Role s. r. o.
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Příloha č. 11 – nádoby pro odběr elektrozařízení – stanoviště č. 30 – U kotelny
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Příloha č. 2

Město Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 10. 11. 2021 usnesením č.
22/07 – ZMě/84/11/21 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „tato vyhláška“):
článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Město Nová Role touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
2. Správcem poplatku je městský úřad.
článek 2.
Poplatník
1. Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
článek 3.
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
článek 4.
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne
vzniku své poplatkové povinnosti.
2. V ohlášení poplatník uvede
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a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu
pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v
případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2.
odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru
nemovitostí.
3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
5. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.
článek 5.
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 700 Kč.
2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické
osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví
jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní
měsíc, na jehož konci
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
článek 6.
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, a to nejpozději do
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a) 31. 3.,
b) a 30. 9.,
příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost v období mezi daty uvedenými v odst. 1, je
poplatek splatný jednorázově ve lhůtě splatnosti druhé splátky podle odst. 1.
Vznikne-li poplatková povinnost po uplynutí lhůty splatnosti druhé splátky podle
odst. 1, je poplatek splatný jednorázově do 15. dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle
čl. 4. odst. 1.
článek 7.
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné
obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající
trest domácího vězení.
2. Od poplatku se dále osvobozují:
a) osoby, které se dlouhodobě zdržují mimo území České republiky, přičemž
osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území
České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí
nepřetržitě alespoň po dobu 12 měsíců,
b) osoby, které v příslušném kalendářním roce nedovrší věku 2 let,
c) osoby ve věku alespoň 80 let, a to od kalendářního roku následujícího po roce,
ve kterém tento věk dovršily,
d) osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P podle § 34 odst. 3 a 4 zákona č.
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o
změně souvisejících zákonů
e) poplatníci přihlášení v obci, kteří jsou zároveň vlastníky nemovité věci na území
města Nová Role zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, jsou osvobozeni od poplatku u této stavby. V
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případě, že poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) je povinno platit společně a
nerozdílně více osob, budou od poplatku osvobozeny, bude-li v obci přihlášena
alespoň jedna z nich.
3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození nebo úlevu zaniká.
článek 8.
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
článek 9.
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a
nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a
byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
článek 10.
Společná ustanovení
1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena
podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na
společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu
s podílem na tomto pozemku.
2. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní
společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za
komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.
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článek 11.
Přechodné a zrušovací ustanovení
1. Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni
předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené
podle čl. 4. odst. 1 této vyhlášky.
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 18. 12. 2019.
článek 12.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

...................................
Jiří Sýkora
místostarosta

..................................
Bc. Jitka Pokorná
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………
Sejmuto z úřední desky dne: ..............
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Příloha č. 3

Město Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 a č. 2/2017, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného
pořádku
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 10. 11. 2021 usnesením
číslo 22/07 – ZMě/85/11/21 usneslo vydat na základě § 47 odst. 6 zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Nová Role č.
3/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 a 2/2017, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku.
Čl. I.
Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 a 2/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku se mění takto.
V Čl. 2 Vymezení základních pojmů se text písm. g) mění následovně:
Do seznamu tradičních akcí, při jejichž konání se nevymezuje doba nočního klidu, se doplňují
termíny těchto tradičních akcí.
Text Čl. 2 Vymezení základních pojmů, písm. g) tak celý nově zní:
Doba nočního klidu se nevymezuje ve dnech konání těchto tradičních akcí na území města
Nová Role:
Stavění májky a pálení čarodějnic – 30. 4.
Novorolská valcha – zpravidla třetí nebo čtvrtý víkend v měsíci květnu
Kácení májky – zpravidla poslední víkend v měsíci květnu nebo první víkend v měsíci červnu
Diskotéka na pláži – zpravidla třetí víkend v měsíci červenci a druhý víkend v měsíci srpnu
Rock iN Roll – zpravidla poslední víkend v měsíci červenci
Loučení s létem – zpravidla první víkend v měsíci září
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Čl. II.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města

Jiří Sýkora, v.r.
místostarosta města

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce MěÚ dne:

Sejmuto dne:

Obsah zveřejněn elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Odpovědný referent MěÚ Nová Role
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