
Informace o obecních poplatcích v roce 2022 

Zastupitelstvo obce Čeladná na svém zasedání č. 15, které se konalo dne 9.12.2021 schválilo 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

Sazba poplatku na rok 2022 činí 700,- Kč/ osoba /rekreační objekt/byt bez trvalé 

přihlášky.  

Pokud se na poplatníka nevztahuje úleva dle místní vyhlášky č. 3/2021  článek 7 bod č. 2 

(osvobození nad 65 let) je každý trvale žijící občan obce povinen uhradit tento místní 

poplatek.    

Poplatek za psa zůstává stejná částka jako v loni, tj 150/rok. Za jednoho psa tedy občan 

uhradí 150 Kč, v případě dvou psů 300 Kč za rok. 

Poplatek z pobytu zůstává stejná částka jako v loni tj 21,- Kč za každý započatý den 

pobytu.  

Splatnost výše uvedených poplatků dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů č. 3/2021 a vyhlášky o místních poplatcích č. 4/2019 a vyhlášky o 

místním poplatku z pobytu č.1/2021  je stanovena do 31. května daného roku.  

Zůstaly tedy zachovány možnosti úhrady bezhotovostním bankovním převodem - platbu 

zašlete na účet obce vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu  3029781/0100 , pod 

variabilním symbolem, který je stejný jako každý rok. Pokud variabilní symbol nemáte, 

dovolujeme si tímto požádat občany, aby si o něj požádali emailem na adrese: uctarna2@celadna.cz , 

platit lze i hotově na pokladně obce u paní Lenky Kaděrové (3. patro).  

Po zaplacení daně z nemovitostí k sepsání dohody o poskytnutí příspěvku na údržbu 

nemovitosti si přineste pro kontrolu doklady nejen o zaplacení daně z nemovitostí, ale i 

doklady o zaplacení poplatku za odpady a místního poplatku za psa. 

Předem děkujeme občanům, kteří uhradí poplatek řádně a včas anebo již tak učinili.   

Všechny vyhlášky jsou zveřejněny na stránkách obce www.celadna.cz, sekce vyhlášky, popř. 

můžete v případě dotazů kontaktovat správce poplatků sl. Kateřinu Milatovou. 

Za účtárnu obce Kateřina Milatová 
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