Město Český Těšín
Obecně závazná vyhláška č. 5/2006
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí ve městě Český Těšín

Zastupitelstvo města Český Těšín se na svém zasedání dne 14. 6. 2006 usnesením
č. 1060/18.ZM usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku :

Článek 1.
Předmět úpravy
/1/ Obecně závazná vyhláška upravuje použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby
daně z nemovitostí.
/2/ Uvedené koeficienty se podle této obecně závazné vyhlášky použijí pro výpočet
daně ze stavebních pozemků i daně z obytných domů a ostatních staveb tvořících
příslušenství k obytným domům.
Článek 2.
Stanovení koeficientů pro jednotlivé části obce
/1/ Základní sazby daně z nemovitostí, zjištěné podle § 6 odst. 2 písm. b) a § 11 odst. 1
písm. a) a f) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
se násobí koeficientem podle příslušnosti nemovitosti ke katastrálnímu území takto:
katastrální území

koeficient

Český Těšín
- stará zástavba Svibice a Rakovce (vymezeno ul. Pod Zvonek,
Jablunkovskou a hranicí katastru Dolní Žukov s výjimkou ulic
Horní, Kostelní a prostoru vymezeného ul. Jablunkovskou
a Mlýnskou)
- stará zástavba Svibice a Rakovce (ulice Horní, Kostelní,
Pod Zvonek, Jablunkovská a prostor vymezený ul. Jablunkovskou
a Mlýnskou )
- Baliny
- ul. Žukovská
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Článek 3.
Závěrečná ustanovení
/1/ Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/1993, o použití
koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 1. 1. 1994.
/2/ Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.

Ing. Jindřich Sznapka
starosta, v. r.

Ing. Vít Slováček
místostarosta, v. r.

