
Obecně závazná vyhláška o výši koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitosti

č. 1/2000

V souladu s § 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, a s ustanoveními zákona č.338/1992 
Sb. o dani z nemovitosti, ve znění doplňujících předpisů schválila obecní rada ve Žlebech dne 
26.6.2000 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
Podle § 6 odst. 4 písmeno b) zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, a dle doplňku 

§ 6 odst. 4 písmeno b) zákona č. 315/1993 Sb. I pod bodem 201 se li nezastavěných stavebních 
pozemků, umístěných v dále uvedených částech obce nově stanoví koeficienty pro
Žleby, koeficient 1,6
Markovice, Zehuby1,4
Kamenné Mosty

Článek II.
Podle  §  11  odst.l.písmeno  b,c,d,  ,a  dále  odst.3  zákona  č.338/1992  Sb.  o  dani 

z nemovitosti,a návazně doplňku §ll odst.l písmeno b,c,d, a dále odst.3 zákona č.315/1993 Sb. 
I pod bodem 461 se nově stanoví tyto koeficienty:
§ 11 odst.l písmene b) - u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domků využívaných pro 
individuální rekreaci 3,- Kč za 1m2 zastavěné obytné plochy, a u staveb, které plní doplňkovou 
funkci k těmto stavbám, s vy jímkou garáží, l,-Kč. za m2 zastavěné plochy

koeficient 1,5

§ 11 odst. 1 písm. c) - u garáží vystavěných odděleně od obytných domů 4,- Kč za 1 m2 

zastavěné plochy
koeficient 1,5

§ 11 odst. 1 písm. d) - u staveb pro podnikatelskou činnost
1. u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní, vodní hospodářství

1,- Kč za 1m2 zastavěné plochy.
2. u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou 

výrobu 5,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy
3. u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10,- Kč za 1 m2

koeficient 1,5

§ 11 odst.3 písm. a) - základní sazba daně podle odst. l písm. a), případně zvýšená podle odst. 2 
se násobí
pro Žleby - koeficient 1.6
pro Zehuby, Markovice koeficient 1.4

Kamenné Mosty



Článek III.
Tato  vyhláška  nabývá  účinnosti  dnem 1.8.2000  platí  pro  vyměření  daně  na  zdaňovací 

období  roku  2001  a  roků  dalších.  Současně  se  ruší  všechny  dosud  vydané  obecně  závazné 
vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.

zástupce starosty: ing. Ivana Ronovská
starosta obce: Josef Novotný

Vyhláška vyvěšena na úřední desce dne: 30.6.2000
Sejmuta: 17.8.2000


