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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK            
KVĚTEN   2020            vydání č. 209       ročník 18. 

 

 

Informace z obce 

  

Odvoz odpadu -  popelnic v KVĚTNU 2020 ----  POZOR ZAČÍNÁ LETNÍ SVOZ!!! 

 

8.5. a  22.5.2020 - svoz 1x za 14 dní 

  

 

V květnu je otevřeno  „SBĚRNÉ  MÍSTO“ vedle Restaurace 

Hasičárna Tatobity. Do tohoto Sběrného místa mohou občané obce a 

občané, kteří vlastní nemovitost v katastru Tatobity a Žlábek bezplatně 

odvážet níže uvedený odpad. 

Jsou zde umístěny kontejnery:  

na BIOODPAD – do tohoto kontejneru můžete předat (jestliže Vám nestačí kompostéry) : 

spadané listí, trávu, pokrácené větve, piliny, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny  

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – do tohoto kontejneru můžete předat domácí 

velkoobjemový odpad, který se Vám nevejde do popelnice a co nebylo možné předat na 

humanitární sbírku, nikoliv nebezpečný odpad, který je 2x ročně od Vás vybírán v rámci 

Svozu nebezpečných složek komunálního odpadu   

Dále přijímáme :  ELEKTRO ( televize, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky….) 

     POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE z domácnosti ( fritovací…) v uzavřených   

     PET nádobách  

Na obecním úřadě (v přízemí na chodbě) jsou umístěny nádoby na BATERIE, STARÉ 

LÉKY A ELEKTRO ODPAD (drobný). Zde můžete tento odpad ukládat kdykoliv v týdnu 

od pondělí do pátku. 

 

V měsíci květnu bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

každý sudý týden  -  sobota :  2.5., 16.5. a 30.5. 

              od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní  sudý týden- sobota)  

Chcete-li dělat větší úklid, je možné si objednat kontejner samostatně u TS Lomnice n.P. 

 

❖  

Z důvodu Nouzového stavu - pandemie KORONAVIRU se všechny plánované akce 

přesouvají na pozdější termíny: 

Sjezd rodáků se pro tento rok ruší a přesouvá  na příští rok –  červen 2021 

Hvězdná setkání se přesouvají na pozdější termíny, o kterých Vás budeme  informovat, 

vstupenky zůstávají v platnosti 
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INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás 

dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708314 ve 

Vaší obci / městě: 

Tatobity/Žlábek 

Dne  Od  Do  

15.05.2020  7:30  16:30  

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených 

odběrných míst naleznete na našich webových stránkách 

www.cezdistribuce.cz/odstavky. 

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému 

individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v 

místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu 

prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. 

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.  

S pozdravem.  

ČEZ Distribuce, a. s.  

 

❖  

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z 

nemovitých věcí v roce 2020 

Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr 
nebo hromadný předpisný seznam. Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období 

roku 2020 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v 

daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými 

předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného 
finančního úřadu. Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za 

obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné 

seznamy zpřístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu 
měsíce května 2020. Informace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, 

zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své 

úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z důvodu možného trvání nouzového stavu v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru v České republice doporučujeme ve věci nahlédnutí do 

hromadného předpisného seznamu nejprve kontaktovat správce daně telefonicky. Vyhlášky finančních 

úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také na úředních deskách 

obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu 
zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně. Stanovení daně hromadným předpisným 

seznamem se neodůvodňuje. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý 

den po jeho zpřístupnění. Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném 
seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se 

podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný 

účinek. Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí 

stanovena podle zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s 
podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je 

oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem 

přiznané. 
 

https://www.cezdistribuce.cz/odstavky
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Splatnost daně z nemovitých věcí 

 
Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná: 

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to   

nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,  

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30.  
listopadu zdaňovacího období. 

 Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 

31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při 
vyšší částce. Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li 

daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a 

lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v 
náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní 

lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na 

běh úroku z prodlení. 

 

❖  

 
Vážení zákazníci,  
z důvodu nutnosti realizace nového vrtu – zdroje surové vody pro úpravnu vody Václaví, 
dojde v termínu 17. dubna 2020 – 31. července 2020 k odstavení této úpravny. Dodávka 
pitné vody z veřejného vodovodního řadu do Vašich domácností bude omezena pouze na 
jeden zdroj a to úpravnu vody Hrudka.  
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti potřebujeme součinnost veřejnosti tak, aby byly 
minimalizovány kapacitní problémy při dodávce pitné vody.  
V této souvislosti Vás upozorňujeme na potřebu regulovaného napouštění bazénů ve výše 
uvedeném období po dohodě s provozovatelem. 
 Souběžné napouštění bazénů z veřejného vodovodu může zapříčinit na jedné straně zkalení 
vody a na druhé straně při dodávce vody jen z jednoho zdroje krátkodobé kapacitní 
problémy. 
Rozhodnete-li se napouštět bazén, zaručenou cestou pro dosažení stoprocentně kvalitní 
vody a rychle napuštěného bazénu je dovoz vody cisternou. 
V případě napouštění bazénů,  kontaktujte manažera provozu pana Františka Šimka  
na telefon 606 621 427 
Děkujeme Vám za Váš ohleduplný přístup 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Váš dodavatel pitné vody 

 

❖  

 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

 

neděle 7. června 2020 
 

14,20  - 14,30hod. parkoviště OÚ – Tatobity 

14,35 – 14,40hod. při hlavní silnici u autobusové zastávky - Žlábek 

 

http://www.google.cz/imgres?q=nebezpe%C4%8Dn%C3%BD+odpad&hl=cs&biw=968&bih=634&gbv=2&tbm=isch&tbnid=9yar7dW6U0TbNM:&imgrefurl=http://www.stromprop.cz/eshop-p2673-k118-nebezpecny-odpad&docid=J0RNraDERuaNyM&imgurl=http://www.stromprop.cz/obrazky/eshop/3/1959.gif&w=352&h=500&ei=qAOMT6vQH82Rswar8p2ADA&zoom=1&iact=hc&vpx=420&vpy=92&dur=125&hovh=268&hovw=188&tx=98&ty=130&sig=103874044268379342834&page=1&tbnh=127&tbnw=89&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:8,s:0,i:97
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Přijímány budou následující druhy odpadů: 

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

-  Absorpční činidla 

- Barvy lepidla a pryskyřice 

- Rozpouštědla 

-  Kyseliny, zásady, pesticidy 

-  Nepoužitá léčiva 

-  Akumulátory, baterie, články  

 

POZOR !  Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství 

odpovídající provozu běžné domácnosti!!! 

Odpady budou předány osobně občany na označených stanovištích přímo pracovníkům 

zajišťujícím sběr!  Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!!! 

 

Informace ze školy 

                UPOZORNĚNÍ – PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ 

 

 

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, 

příspěvková organizace oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo po telefonické 

konzultaci získat od ředitele školy – zájemcům bude zanecháno v poštovní schránce u 

hlavního vchodu do školy) je nutné závazně podat do 15. 5. 2020.  

Vyplněnou Žádost (včetně potvrzení od lékaře!!!) vhoďte do stanoveného termínu do 

poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Pokud máte elektronický podpis, můžete Žádost 

poslat i mailem nebo datovou schránkou. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 18. 5. 

2020 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a jak 

dojde k jeho předání. Vše bude záležet na situaci v ČR, zda již budou otevřené školy. 

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.  

Mgr. Pavel Vaněk 
        

Životní jubilea oslaví  

10 let Votrubec Petr    50 let Tuže Karel 

15 let Sokolová Barbora   55 let Szabó Danuše    

30 let  Köpplová Kateřina      60 let Cimbál Stanislav 

35 let Filipová Lucie    88 let Dortová Věra           

                                   GRATULUJEME!!!! 
 

 

Tatobitský informáček vydává OÚ Tatobity                                Evidenční číslo: MK ČR 20690 

Uzávěrka přijímání článků, podnětů, informací je vždy do 25. v měsíci (pro následující měsíc). Na výše 

zveřejněných akcích bude provedeno fotografování a fota budou použita při prezentaci obce Tatobity. 

Počet výtisků: 270 

www.tatobity.cz                                      obec@tatobity.cz 

http://www.tatobity.cz/

