
      
Obec Spojil, se sídlem Obecní úřad ve Spojile,  Na Okrajích č.p. 100, 530 02 

Pardubický kraj, tel./fax: 461 100 077, IČ: 00190900 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Na základě usnesení vlády České republiky 
 ze dne 12. března 2020 č. 199, o přijetí krizového opatření    

platí v obci Spojil až do odvolání následující opatření: 

 

Od 13.3.2020 bude Klubovna Sportovního Areálu uzavřena 

Od 13.3.2020 bude tělocvična Sportovního Areálu uzavřena 

 

 

Od 16.3.2020 se na základě Rozhodnutí Obecního úřadu 1/2020 ruší možnost 

platby poplatků v hotovosti na Obecním úřadě. 

Současně Obecní úřad Spojil nebude sankcionovat nezaplacení poplatku do 

konce června 2020. Ustanovení §11, ods. 3 zákona o místních poplatcích  

Poplatky posílejte pouze převodem na účet č. 120 546 43 99/0800, VS číslo popisné. 

Do zprávy pro příjemce uveďte jména všech poplatníků.  

 

Od 16.3.2020 je návštěva Obecního úřadu ve Spojile možná pouze po předchozí 

telefonické dohodě na tel. čísle 605 251 840 nebo 725 091 124  

 

Žádáme občany, aby důsledně dodržovali nařízení vlády České republiky, 

Krajské hygienické stanice a Obecního úřadu ve Spojile, dodržovali všechna 

hygienická a protiepidemiologická opatření a sledovali aktuální informace ve 

sdělovacích prostředcích a na webu obce  

 

V případě potřeby, či dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici na tel 605 251 840 

 a 725 091 124 

 

Ve Spojile 13.3.2020 

 

                                                                                 Radka Ministrová, starostka obce 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví, Předpis č. 258/2000 Sb. 
Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví: 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným 
opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, 
nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události. Za přestupek lze uložit pokutu do  3 000 000 Kč 
 



     OBECNÍ  ÚŘAD  SPOJIL   
se sídlem   

Na Okrajích č.p. 100, 530 02 Pardubický kraj 

tel./fax: 461 100 077, IČ: 00190900 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ROZHODNUTÍ  
 

č. 1/2020 
ze dne 13. března 2020 

 

 

 

 
Obecní úřad ruší do odvolání možnost platby poplatků v hotovosti na obecním 

úřadě.  
 

Současně Obecní úřad Spojil nebude sankcionovat nezaplacení poplatku do 
konce června 2020. 

Ustanovení §11, ods. 3 zákona o místních poplatcích  
 
 

Poplatky posílejte pouze převodem z Vašeho účtu 
 na účet obce Spojil  

č. 120 546 43 99/0800, v.s. číslo popisné. 
Do zprávy pro příjemce uveďte jména všech poplatníků.  

 

 
Návštěva obecního úřadu je do odvolání možná pouze po předchozí telefonické 

dohodě na tel. čísle 605 251 840 nebo 725 091 124 

 
 

  
 
 
Ve Spojile  13.3.2020                                                      Radka Ministrová 

                                                                starostka obce 
 

      


