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Chrášťany  Bylany  Chotouň 

 
 



BLÍŽÍCÍ SE AKCE:   
 

 

Zahájení adventu, rozsvícení stromků na návsích 

 

Již tradičně proběhne v sobotu 26. 11. 2022 přivítání 
adventu a rozsvícení vánočních stromů.  

 

Chotouň od 16.00 hod 
Chrášťany od 16.45 hod 

Bylany od 17.30 hod 

    
 

 
 

Mikulášská nadílka 

 

Mikulášská nadílka pro děti z našich obcí bude 
uspořádaná v sobotu 3. 12. 2022 od 14 hodin na 

sále DPS Chotouň. Čeká Vás spousta legrace, soutěže a 
dětská diskotéka. 

Očekávaná je návštěva z nebe i pekla. 
  
 
 
 

Vítání občánků 
Vítání nově narozených dětí v letošním roce, proběhne na začátku roku 2023. 
Rodiče budou včas informováni a pozváni. 
 
 
 

Vodovod Chotouň  
 

V listopadu letošního roku byla zahájena výstavba vodovodu 

v obci Chotouň. Předpokládaný termín dokončení je srpen 2023. 

V první etapě se započalo s výstavbou páteřních rozvodů                

a přivaděče z obce Chrášťany.  

Realizace vlastních domovních přípojek je plánována na jaro 2023. Před tímto bude 

každý vlastník individuálně kontaktován pro upřesnění umístění vodovodní přípojky.  

 



 
INFORMACE K POPLATKŮM NA ROK 2023 

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. 2023 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. 

2023, lze hradit splátkově, do data splatnosti, tedy do 31. 3. 2023. 

Po úhradě obdrží zástupce domácnosti odpovídající počet „známek“, tj. označení sběrné nádoby 
(popelnice) pro povolení vývozu odpadu. 
Maximální počet známek na rok 2023 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. 2023. 

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. 2023 nebude o prominutí /snížení poplatku zažádáno písemnou formou, nebude 

možné, bez schválení zastupitelstva daný poplatek na rok 2023 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. 2023, 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). 



VÝŠE POPLATKŮ PRO ROK 2023 
 

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 2023 a 

ODESLÁNA emailem. Ti, kteří neuvedli svůj elektronický kontakt 
si fakturu mohou vyzvednout v kanceláři OÚ od 1. 2. 2023 !!! 

 
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. 

Cena za spotřebovanou vodu v roce 2022 – 55,10 Kč bez DPH 10%/ 1 m3      
 
 

Na základě Plánu financování obnovy vodovodu byla stanovena výše vodného za 
spotřebovanou vodu v roce 2023 na 70Kč bez DPH 10%/ 1 m3      

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


BĚŽNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE ZA období 1 - 10/2022 

 
Příjmy Výdaje 

Voda 

úhrady za vodné 673 469,00   

rozbory vody    27 051,00 

mat. na opravy   0,00 

servis a údržba vodovod, opravy elektro    173 415,00 

nákup studená voda   355 986,00 

elektřina   152 736,00 

 673 469,00 709 188,00 

ČOV     

úhrady za stočné 549 485,00   

elektřina   498 847,00 

servis a údržba ČOV, opr. elektro    546 298,00 

mat. na opravy   19 542,00 

vývoz kalů, rozbory vody   41 612,00 

 549 485,00 1 106 299,00 

KOMUNÁLNÍ ODPAD     

úhrady za KO  654 125,00   

příjem za popelnice,železo 24 312,00   

třídění odpadu,recyklace 120 295,00   

odvoz odpadu, uložení odpadu    864 866,00 

( z toho objemný, tříděný odpad)   34 226,00 

opravy a PHM, mzdy   480 222,00 

 798 732,00 1 345 088,00 

Celkem odvětví rozpočtu 
1340,2310,2321,3639,3721,3722 2 021 686,00 3 160 575,00 

   

Výpočet poplatku k 31.10.2022   

Výpočet komunální odpad: výdaje v částce 864.866,- Kč / poč.obyv. 

  vč. chalup  cca 900   

Cena k 31.10.2022 na 1 osobu ročně:    961,- Kč 
      

Výpočet stočné: výdaje v částce 1.106.299,- Kč/poč.obyv. 

  vč. chalup cca 800   

Cena k 31.10.2022 1 osobu ročně:  1.383,- Kč  
      

Výpočet voda, dle Plánu financování 77,- Kč vč. 10% DPH (bez DPH 70,- Kč) 

obnovy vodovodu na r. 2023 při průměrné spotřebě vody  

  11 678 m3 za CHR,BY za rok 2021 
      

Do výpočtu nejsou zahrnuty výdaje, které obec uhradí do k 31.12.2022 
Přes tyto skutečnosti nebude obec NAVYŠOVAT poplatek za komunální odpad a 
stočné. 



KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

  starosta: Karel Mukařovský, tel. 602 309 418  
 

1. místostarosta: Ing. Pavel Víša, tel. 607 908 092  

2. místostarosta: Tomáš Caska, tel. 724 842 812 
 

 účetní: Markéta Čáslavová 
 

referentka: Lucie Hyblerová 
 
Tel: 321 67 10 11,  email: urad@obec-chrastany.cz   datová schránka: guwapwm 
 

 

Úřední hodiny 
   
 Po  8:00–11:30  12:30–17:00 (úřední den) 
 Út   8:00–11:30 
 St   8:00–11:30  12:30–17:00 (úřední den) 
 Čt   8:00–11:30  
 
 

SBĚRNÝ DVŮR 
Občané mohou během celého roku každou pracovní středu od 15.00 do 17.00 hod uložit odpad na 
obecním dvoře 

Druhy odpadů:   

• veškeré elektrospotřebiče 
• použité žárovky 
• trubice do zářivek a výbojky 
• baterie (včetně automobilových) 
• kovový odpad 
• papírový odpad 

 
SLUŽBY OBECNÍHO ÚŘADU  
 

▪ CZECH POINT 
 Jedná se o výpisy z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního 
rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis z formuláře 
kvalifikovaných dodavatelů a výpis z bodového hodnocení řidiče.  
 

▪ VIDIMACE A LEGALIZACE 
Ověřování podpisů a listin.  
 

▪ KOPÍROVÁNÍ  
 

▪ ZAKOUPENÍ POPELNIC  
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