OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2006
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Zastupitelstvo obce Jablůnka se na svém zasedání dne 22. 3. 2006 usnes. číslo 434/39
usneslo v y d a t na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona
číslo 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Pozemky
U stavebních pozemků v obci Jablůnka se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní
sazba daně ve výši 1,6.

Čl. 2
Stavby
1. U staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům
z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy se stanovuje koeficient, kterým se násobí
základní sazba daně ve výši:
a) v intravilánu obce (zastavěná část obce - § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 338/1992 Sb.)
koeficient 1,6
b) v extravilánu obce (Horní a Dolní paseky - § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 338/1992 Sb.)
koeficient 0,6 a to pro obytné domy s čísly popisnými a trvale obydlenými:
62, 65, 66, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 92, 94, 101, 104, 105,
112, 137, 152, 153, 161, 179, 294
2. U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 338/1992 Sb.) se stanovuje
koeficient pro celé katastrální území Jablůnka, kterým se násobí základní sazba daně,
případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem 1,5
a to:
a) u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální
rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží,
b) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových
prostorů užívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jako garáže,
c) u staveb pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných
na základě rozhodnutí stavebního úřadu pro podnikatelskou činnost,
1. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní
zemědělskou výrobu mimo staveb sloužících zemědělskou prvovýrobu, pro
lesní a vodní hospodářství,
2. u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost

Čl. 3
Zrušení ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o úpravě koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti.

Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2006.
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