
INFORMACE O ODPADECH – OBEC SPOJIL – 2020 
TKO – TUHÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 

KDY MÁM NÁROK JAKO POPLATNÍK NA NÁDOBU NA KOMUNÁLNÍ ODPAD? 
Nárok na přidělení nádoby na komunální odpad vzniká v následujících případech: 

• Mám trvalé bydliště ve Spojile 
• Vlastním zkolaudovanou nemovitost v katastru obce, ve které není přihlášená žádná 

osoba k trvalému pobytu 
• Vlastním dům určený k rekreaci s přiděleným číslem evidenčním 
• Počet obyvatel na dané adrese překročil kapacitu již přidělené nádoby 

   

JAK VYŘÍDÍM PŘIDĚLENÍ NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD? 
 Pokud žadatel splňuje podmínky pro přidělení nádoby na komunální odpad, požádá o 

nádobu na Obecním úřadě ve Spojile. 
  

NA KOLIK NÁDOB MÁM NÁROK ? 
Od počtu trvale bydlících osob na dané adrese se odvozuje počet a druh nádob: 

•         1 – 4 osoby – 1x 120 l 
••••         5 – 8 osob –   1x 240 l 

 
MOHU MÍT NÁDOBU NA KOMUNÁLNÍ ODPAD I KDYŽ NA NI NEMÁM NÁROK? (NEJSEM 
POPLATNÍK) 
Obec Spojil zajišťuje systém nakládání s komunálními odpady i osobám bez trvalého pobytu 
v obci Spojil a podnikatelským subjektům v obci, a to na základě uzavřené smlouvy  
dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) za úhradu. 
Podrobné informace obdrží zájemci na OÚ. 
 
TŘÍDĚNÉ PLASTY: 
Pro tříděný plast budou nadále využívány pouze žluté pytle, které jsou vyváženy přímo od 
Vašich nemovitostí.  

 

KONTEJNERY NA PAPÍR: 
PRO TŘÍDĚNÝ PAPÍR – KONTEJNEROVÉ HNÍZDO V CENTRU OBCE. 
Přestože byla kapacita kontejnerů na papír navýšena, prosíme Vás, sešlapávejte papírové 
krabice, které vhazujete do kontejnerů. 
 

BIOPOPELNICE: 

Platba za nádobu na bioodpad pro stávající i nové uživatele bude probíhat ve stejném režimu 

jako v loňském roce. Po podepsání smlouvy a uhrazení ceny Vám bude poskytnuta nádoba 

(nový uživatel) a známka na vývoz pro rok 2020.  

Návrh smlouvy na tuto službu naleznete na webu obce v sekci Odpady. 

 

SBĚRNÝ DVŮR: 

Na separačním dvoře v Dražkovicích mohou občané obce Spojil ukládat velkoobjemový 

odpad, bioodpad a nebezpečný odpad. Občan je povinen se prokázat při předávání odpadu 

obsluze separačního dvora občanským průkazem s místem trvalého bydliště v obci Spojil. 



INFORMACE O POPLATCÍCH PRO ROK 2020: 
 
TKO – POPLATEK ZA TKO 
Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č.3/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů je sazba poplatku za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Spojil za rok 
stanovena ve výši 500 Kč, za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k 
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba ve výši 500,- Kč. 
 
Splatnost poplatku je vždy do 31. března daného roku. 
Uplatnění nároku na osvobození a úlevy dle této vyhlášky musí poplatník ohlásit a doložit 
příslušným potvrzením. 
Znění vyhlášky č.3/2019: http://spojil.com/obecni-vyhlasky/ 

 
PLATBA POPLATKU TKO: 
Poplatky začínáme vybírat od úterý 7. ledna 2020, splatnost 31. 3. 2020. 
Poplatky za TKO pro rok 2020 budou ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 500,- Kč na 
poplatníka a rok. 

Poplatky posílejte na účet č. 120 546 43 99/0800, v.s. číslo popisné. 

Do zprávy pro příjemce uveďte jména všech poplatníků.  
Obecní úřad bude vybírat poplatky také v hotovosti na pokladně OÚ, a to vždy v  
úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod., ve středu od 15:00 do 18:00 hod. 
 K žádosti o slevu, či osvobození od poplatku doložte např. nájemní smlouvu, potvrzení o 
ubytování na koleji, nebo čestné prohlášení o místu bydliště. Bez tohoto Vám nebude sleva 
poskytnuta. (Žádost nemusí podávat rodiče dětí do 5 ti let).  
Vzor žádosti: http://spojil.com/formuláře/ 

V případě změny trvalého pobytu (přihlášení k TP v průběhu roku) se hradí poplatek v 
poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu ve Spojile. 

 

POPLATEK ZA PSA: 

Poplatek za psa bude vybírán ve stejné výši jako v minulých letech za psy starší 3 měsíce.  

 

první pes 100,-Kč/rok 

druhý pes 150,-Kč/rok 

třetí a každý další pes 200,- Kč/rok  

 

PLATBA POPLATKU: 

Poplatek posílejte na účet č. 120 546 43 99/0800, v.s. číslo popisné. 

Do zprávy uvádějte jméno majitele. 

Obecní úřad bude vybírat poplatky také v hotovosti na pokladně OÚ, a to vždy v  

úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod., ve středu od 15:00 do 18:00 hod. V případě nároku na 

osvobození od poplatku ze psa, je potřeba též doložit na OÚ žádost.  
Znění vyhlášky 2/2018: http://spojil.com/obecni-vyhlasky/ 

Vzor žádosti: http://spojil.com/formuláře/ 


