
INFORMACE K POPLATKŮM NA ROK 2022 

Poplatek za komunální odpad hradí VŠICHNI občané přihlášení k trvalému pobytu v našich 
obcích dle evidence obyvatel včetně cizinců. Dále majitelé rekreačních nemovitostí a 
ostatní nájemníci za bytovou jednotku i bez trvalého přihlášení osob. Vlastník nemovitosti 
jako ubytovatel cizinců (včetně zemí EU) ze zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky, ve znění p.p. 
 

Do 31. 1. 2022 bude na poplatky za komunální odpad, stočné a psa vystavena každé domácnosti 
(firmě, po uzavření vzájemné smlouvy) faktura – daňový doklad, na poplatníka uvedeného na 
„Prohlášení plátce poplatku“, nově se souhlasem se zpracováním osobních údajů NEBO DLE 
ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ DLE EVIDENCE OSOB. Splatnost faktury bude do 31. 3. 2022, lze hradit 
splátkově, do data splatnosti, tedy do 31. 3. 2022. 
Po úhradě obdrží zástupce domácnosti odpovídající počet „známek“, tj. označení sběrné nádoby 
(popelnice) pro povolení vývozu odpadu. 
Maximální počet známek na rok 2022 jsou 3ks. 

 

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

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 žádají o snížení/prominutí poplatku OPAKOVANĚ, doloží správci poplatku 
písemnou žádost včetně příslušných potvrzení (čestného prohlášení) do 18. 1. 2022. 
Pracovnice OÚ nemohou opakované žádosti připravovat předem, bez písemného souhlasu 
žadatele. 

PŘIPOMÍNÁME, že již doložené žádosti a potvrzení jsou platné vždy jeden kalendářní rok. 
 

Poplatník, který se nezdržuje na území ČR, doloží potvrzením dle vyhlášky. 

Pokud do 31. 3. 2022 nebude o prominutí /snížení poplatku zažádáno písemnou formou, nebude 
možné, bez schválení zastupitelstva daný poplatek na rok 2022 snížit. Je v zájmu každého občana 
a jeho povinností žádost podat osobně a včas, pracovníci OÚ tak mohou ihned provést kontrolu 
a vše vyřídit bezodkladně. 

 

Rádi Vám k poplatkům zodpovíme a podáme veškeré všeobecné informace osobně na OÚ v 
Chrášťanech, telefonicky i elektronicky. Neváhejte se zeptat, jsme tu pro Vás. 

 

Na základě zákona o ochraně osobních údajů informace o stavu poplatku, např. úhrada, výši dluhu, 
či zda vůbec máte dluh, můžeme poskytnout jen písemnou formou, elektronicky nebo osobně na 
OÚ Chrášťany. Děkujeme za pochopení. 

Pro vývoz komunálního odpadu firmám, je nutností uzavření vzájemné smlouvy o vývozu 
odpadu. Zástupci firem se dostaví osobně na OÚ v Chrášťanech do 18. 1. 2022, bez uzavření 
smlouvy na příslušný rok nebude služba OÚ zajištěna. 

Poplatek za stočné a vodné hradí VŠICHNI občané v evidenci OÚ dle prohlášení plátce poplatku, 
resp. na základě uzavření smlouvy na likvidaci odpadních vod ( dle počtu osob 
v domácnosti/nemovitosti) a smlouvy na odběr pitné vody ( dle zjištěné spotřeby). 



Na základě Plánu financování obnovy vodovodu byla stanovena výše vodného pro  
rok 2022 na 55,10 Kč bez DPH 10%/ 1 m3     (platba vody proběhne v roce 2023) 

VÝŠE POPLATKŮ PRO ROK 2022 
 

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 
 

  900 Kč/osoba/rok  

!!!  NOVĚ OD ROKU 2022 KAŽDÝ 
ČLEN DOMÁCNOSTI !!! 

900 Kč/ rekreační 
objekt/rok 

4 500 Kč/firma/rok  

(pokud bude uzavřena 

vzájemná smlouva) 

 

STOČNÉ 
 

800 Kč včetně DPH/osoba 800 Kč včetně DPH  

rekreační objekt/rok 

4 500 Kč včetně 
DPH/firma/rok 

 

PES 
 

1 pes/50,-Kč 
ročně 

2 psi/150,-Kč 
ročně 

3 psi/200,-Kč 
ročně 

4 psi/250,-Kč 
ročně 

5 psů/300,-Kč 
ročně 

 

VODA  

 
 

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 ve výši 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.  

 
 

VŠEM DOMÁCNOSTEM a FIRMÁM BUDE NA ZAČÁTKU ROKU 
VYSTAVENA FAKTURA NA POPLATKY PRO ROK 2022 a ODESLÁNA 

emailem. Ti, kteří neuvedli svůj elektronický kontakt si fakturu mohou 
vyzvednout v kanceláři OÚ po 31. 1. 2022 !!! 

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

nebo datovou schránkou ID schránky: guwapwm. 

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

mailto:urad@obec-chrastany.cz
http://www.obec-chrastany.cz/

