INFORMACE O ODPADECH – OBEC SPOJIL – 2021
KOMUNÁLNÍ ODPAD:– popelnice 120 nebo 240l jsou vyváženy 1x za čtrnáct dnů, popelnice 120l i v
režimu 1 x za měsíc, podle toho jak si poplatník objednal.
Na Obecním úřadě si lze ke známce na popelnici přikoupit i pytel na komunální odpad, který bude
vyvezen společně s popelnicemi

Podrobné informace obdrží zájemci na OÚ.
Znění vyhlášky 2/2020: http://spojil.com/obecni-vyhlasky/
TŘÍDĚNÝ ODPAD:
Vše o třídění odpadků naleznete na stránkách www.jaktridit.cz.

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 2021.
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.
Provozní doba sběrného dvoru je PO – PÁ 6.30.-15.00, ve středu do 17.00.hod.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bioodpad, větve, dřevní hmotu apod.můžete odvézt též do kompostárny v rámci sběrného
dvora Dražkovice, kde od Vás po předložení OP tento odpad zdarma převezmou. Provozní doba
sběrného dvoru je PO – PÁ 6.30.-15.00, ve středu do 17.00.hod.
Elektroodpad - pro vysloužilé elektrospotřebiče můžete využít zpětný odběr - více
na www.elektrowin.cz
Textil - kontejnery na sběr textilu – KONTEJNEROVÉ HNÍZDO V CENTRU OBCE
Do kontejneru patří textil zabalený do igelitových pytlů nebo tašek.
Nebezpečný odpad - autobaterie, nerozbité zářivky, vyjeté oleje, olejové filtry, baterie, zbytky
nátěrových hmot, léky, teploměry.

Ukládání je možné na separačním dvoře v Dražkovicích. Občan je povinen se prokázat při předávání
odpadu obsluze separačního dvora občanským průkazem s místem trvalého bydliště v obci Spojil.
Pneumatiky - odevzdávejte opotřebované pneumatiky na místech zpětného odběru.
Pneumatiky lze odevzdat ve sběrných místech firmy Eltma, která jako autorizovaný kolektivní
systém organizuje svoz a likvidaci pneumatik. Více : https://www.eltma.cz/
Kovy - drobné kovy lze ukládat do nádoby za obecním úřadem ve Spojile.
Jedlé oleje a tuky - kontejnery na sběr jedlého oleje – KONTEJNEROVÉ HNÍZDO V CENTRU OBCE
ukládejte prosím pouze do nádob, které lze otvorem v kontejneru prostrčit !!
Stavební odpad - stavební a demoličlní odpad není odpadem komunálním, a proto si ho každý
likviduje sám na své náklady odvozem na skládku nebo do sběrného dvora. Omezené množství je
možné uložit do sběrného dvora v Dražkovicích zdarma.
Kontejnery na tříděný odpad slouží pouze občanům obce Spojil, ne podnikajícím fyzickým
a právnickým osobám.
U kontejnerů, prosíme, udržujte pořádek

INFORMACE O ODPADECH – OBEC SPOJIL – 2021
Informace o termínech a výši platby poplatku za popelnice
Vážení občané,
v „Závazné objednávce odpadových služeb“ jste si jako vlastníci nemovitosti (či jeden ze
spoluvlastníků) vybrali jednu z možných nabídekna frekvenci vývozu a velikosti nádoby.
Platbu poplatku můžete uskutečnit buď přímo na Obecním úřadě, od 15.1.2021každou
středu od 15:00 do 18:00 hod nebo na účet obce číslo účtu 1205464399/0800 (variabilní
symbol je číslo popisné nemovitosti) a to od 1.1.2021
Poplatek je možné platit ve dvou splátkách, za 1. pololetí do 30.6.2021 a za druhé
pololetí do 31.12.2021. Poplatek můžete uhradit i jednorázovou platbou na začátku
roku tak, jak jste zvyklí.
Známky na popelnicelze vyzvednout na Obecním úřadě ve Spojile od 5.1.2021 nebo
domluvit telefonicky nebo emailem jiné předání známky.
Do 31.1.2021 budou SMP-odpady Pardubice vyvážet popelnice bez známek, poté již budou
známky a velikost popelnice kontrolovány při každém svozu. Termíny svozů popelnic pro rok
2021 najdete na webu obce, termíny pro svoz popelnice jednou za 4 týdny jsou vyznačeny i
v obecním kalendáři.
Pokud si někdo službu neobjednal ve stanoveném termínu, bude mít na rok 2021 120 l
popelnici s vývozem jednou za 2 týdny.
Výše poplatku po změnách na základě ustanovení nového zákona o odpadech – viz OZV
2/2020
650 Kč/rok za 120 litrovou popelnici s vývozem jednou za 4 týdny
1300 Kč/rok za 120 litrovou popelnici s vývozem jednou za 2 týdny
2600 Kč/rok za 240 litrovou popelnici s vývozem jednou za 2 týdny
jednorázové pytle si můžete zakoupit na OÚ od 15.1.2021 za cenu 100Kč/kus
Pro třídění rostlinného biologického odpadu, stále můžete využít možnosti pronájmu a svozu
nádob na bioodpad 140l za částku 1 000,- Kč za rok.
Znění vyhlášky 2/2020: http://spojil.com/obecni-vyhlasky/
Informace o termínech a výši platby poplatku za psy starší 3 měsíců
Výše poplatku se nemění, platbu poplatku můžete uskutečnit buď přímo na Obecním
úřadě, od 15.1.2021 každou středu od 15:00 do 18:00 hod nebo na účet obce číslo účtu
1205464399/0800 (variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti) a to od 5.1.2021
první pes 100,-Kč/rok druhý pes 150,-Kč/rok třetí a každý další pes 200,- Kč/rok
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

