
POPLATKY ROK 2019 

KOMUNÁLNÍ ODPAD   

   750 Kč/osoba (pátý a každý další ve společné domácnosti NEPLATÍ) 

   750 Kč/ chalupář 

   3 000 Kč/firma 

                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STOČNÉ   500 Kč/osoba 

   500 Kč/chalupář 

   3 000 Kč/firma 

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PES   1 pes/50,-Kč 

    2 psi/150,-Kč 

    3 psi/200,-Kč 

    4 psi/250,-Kč  

    5 psů/300,-Kč 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

VODA   1 m3/44,-Kč (platba vody za rok 2018) 

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

!!! ODEČET VODY za rok 2018!!! 

Od 10. 12. 2018 do 14. 12. 2018 budou pověření zaměstnanci obce provádět 
odečet vodoměrů v obcích Bylany a Chrášťany. Pokud nebudete v tento termín 
k zastižení, můžete svůj stav vodoměru sdělit ( formou foto dokumentu 
Vašeho vodoměru) na urad@obec-chrastany.cz. Děkujeme. 

 

Voda  1 m3/44,-Kč  (platba vody za rok 2018). Na základě zjištěných stavů vodoměrů bude firmám 

(2x ročně) a domácnostem ( 1x ročně) do 31. 12. 2018 vystavena faktura za spotřebovanou vodu za 

rok 2018, se splatností jeden měsíc. 



Hroby 

Úhrada poplatku za pronájem hrobového místa se provádí na základě uzavřené smlouvy o nájmu 
hrobového místa. Pro uzavření smlouvy se dostavte na Obec Chrášťany. 

Cena za hrobové místo je schválena a činí 10,-Kč/m2/rok, platba se obvykle provádí na 10 let. Cena 
za zřízení hrobového místa je jednorázově 500,- Kč bez ohledu na jeho velikost. Schváleno 
zastupitelstvem obce dne 17. 8. 2016. 

 

Poplatky  
Poplatek za komunální odpad hradí VŠICHNI trvale žijící občané v našich 
obcích dle evidence obyvatel včetně cizinců.  

Do 31. 1. 2019 bude na poplatky za komunální odpad, stočné a psa vystavena každé domácnosti 
(firmě) faktura – daňový doklad, na poplatníka uvedeného na „Prohlášení plátce poplatku“, nově 
se souhlasem se zpracováním osobních údajů. Splatnost faktury bude do 31. 3. 2019, faktury lze 
hradit splátkově, ale pouze do data splatnosti, tedy do 31. 3. 2019. Po úhradě faktury obdrží 
zástupce domácnosti proti podpisu odpovídající počet „známek“, tj. označení sběrné nádoby 
(popelnice) pro povolení vývozu odpadu. Maximální počet známek na rok 2019 jsou 4ks.  

! ! ! CIZINCE trvale či přechodně hlášené v našich obcích ( kteří tak ještě 
neučinili), žádáme o informaci, kde hradí poplatky a to do 31. 12. 2018. Pokud 
tak neučiní, vystavíme fakturu i těmto osobám na adresy uvedené v evidenci. 

Kdo se nezdržuje na území ČR, doloží potvrzením dle vyhlášky.  

Občané v evidenci na ohlašovně obce – Chrášťany 20 hradí poplatek za 
komunální odpad bez nároku na ZNÁMKU – označení sběrné nádoby pro povolení vývozu.  

Každou novou skutečnost, týkající se místních poplatků, je občan povinen 
neprodleně nahlásit ze zákona do 15 dnů od jejího vzniku na Obecní úřad. 

Poplatníci, kteří budou žádat o snížení poplatku nebo jeho prominutí, doloží 
správci poplatku písemnou žádost včetně potvrzení nebo čestného prohlášení 
do 11. 1. 2019.  

UPOZORŇUJEME, že již doložené žádosti platí vždy jeden kalendářní rok. 

 

UPOZORŇUJEME naše občany, že informace o stavu poplatku se poskytují jen 
písemnou formou, elektronicky nebo osobně na OÚ Chrášťany. 

 

Dotazy směřujte na pracovníky OÚ Chrášťany na tel. 321 67 10 11 nebo mail urad@obec-chrastany.cz . 

Žádosti a formuláře k vyzvednutí na OÚ nebo ke stažení na www.obec-chrastany.cz, záložka dokumenty. 
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http://www.obec-chrastany.cz/

