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Trutnov patří mezi města v České republice, která drží poplatky za různé služby na co nejnižší možné 

úrovni. Například za komunální odpad se zde platí kapitační platbou ročně, tedy na hlavu, a to 480 

korun. Podle zjištění Deníku je částka pod zákonnou normou. Otázkou je, zda do budoucna tento 

trend najde ještě naději na udržení. Hovoří se o tom, že obce a města budou muset brzy třídit také 

bioodpad, což rozhodně navýší nákladovost celého systému odpadového hospodářství. Za poslední 

roky sice mírně vzrostly ceny jízdného městské hromadné dopravy či vodné a stočné, ale nešlo 

o žádné skokové navyšování. Vznik obchodní zóny při výpadovce na Krkonoše přinesl do regionu 

pracovní místa a navýšil počet marketů. Přesto je však nezaměstnanost na Trutnovsku vysoká. 

Dokonce stále nejvyšší v Hradeckém kraji. Letos v červnu bylo v okrese bez práce 6390 lidí, tedy 7,9 

procenta. To je méně, než například v únoru, kdy byla míra nezaměstnanosti vyčíslena na 9,4 

procenta. Důvodem zlepšení jsou nyní sezonní práce v krkonošských podnicích. Hodně lidí přišlo 

o zaměstnání díky rušení textilního průmyslu. Na využití objektů, které po něm zůstaly, se nenašel 

dostatečně finančně zajištěný investor – vizionář, který by práci lidem dal.  

Městská hromadná doprava v Trutnově zaznamenala v uplynulém období zajímavý posun. V roce 

2012 se obyvatelé města dočkali jedné z nejzásadnějších změn v této oblasti za posledních dvacet 

let. Právě díky vzniku zmíněné obchodní zóny došlo k výraznému posílení dopravní obslužnosti 

vybraných městských částí, například Kryblice, Poříčí, Lhoty a dalších. Jedinou nevýhodou nově 

zavedeného systému, který obsahuje šest linek MHD, je, že někdy se pro pasažéry cesta autobusem 

stává doslova vyhlídkovou jízdou po Trutnově. Než se totiž dostanou do konkrétního místa, musí 

absolvovat pořádný kus cesty.  
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