OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
č. /2016
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Zastupitelstvo města Rožmitálu pod Třemšínem schválilo na svém zasedání dne 9.2016
v souladu s § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 1 písm. a) a f) a § 11 odst. 3 písm. b) zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitosti v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
I.
Pozemky
1. Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitosti se u nezastavěných stavebních
pozemků v níže uvedených částech města stanoví i koeficient pro násobení základní
sazby daně takto:
Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál

koeficient

1,4

Hutě pod Třemšínem, Voltuš, Pňovice, Skuhrov,
Nesvačily, Strýčkovy

koeficient

1

II.
Stavby
1. Podle § 11 odst. 3 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitosti se u staveb obytných
domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a ostatních
samostatných nebytových prostor, umístěných v níže uvedených částech města stanoví
koeficient pro násobení základní sazby daně takto:
Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál

koeficient

1,4

Hutě pod Třemšínem, Voltuš, Pňovice, Skuhrov,
Nesvačily, Strýčkovy

koeficient

1

Voltuš, k.ú. Rožmitál pod Třemšínem:
Č.p.: 1,14,24,59,74,83,98,99,101

koeficient

1

Zalány, k.ú. Rožmitál pod Třemšínem:
Č.p.: 5,6,9,10,11,12,13,15,16,21,22,24,25,26,27,
35,47,48,50,53,54,57,58,59,61,85,86,89,93,98,99

koeficient

1

Zalány, k.ú. Starý Rožmitál:
Č.p.: 74,77,78,79,82,83,84,94,97

koeficient

1

2. U staveb uvedených v § 11 odst. 3 písm. b) u jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11
odst. 1 písm. b)- d), tj.:
a) stavby pro individuální rekreaci, rodinných domů využívaných k individuální rekreaci
včetně doplňkových staveb k těmto objektům s výjimkou garáží,
b) garáže vystavěné odděleně od obytných domů a samostatné nebytové prostory užívané jako
garáže,
c) stavby užívané pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané pro
podnikatelskou činnost se na území města Rožmitál pod Třemšínem (ve všech jeho částech)
stanovuje zvýšený koeficient 1,5, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně
zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb.

III.
Místní koeficient
1. Na území města Rožmitálu pod Třemšínem se stanovuje místní koeficient, kterým se
násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb,
samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, ve výši 2.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Podle této obecně závazné vyhlášky se postupuje poprvé ve zdaňovacím období roku
2017. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.

V.
Účinnost
1.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2017.

Ing. Josef Vondrášek
starosta města

Vyhlášeno dne: 13.9.2016

Mgr. Pavel Bártl
místostarosta města

Sejmuto dne: 30.9.2016

za MěÚ Rožmitál pod Třemšínem vyhlášení provedla:
Melicharová Jana

Účinnost od: 01.01.2017

