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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopečí

Obecně závazná vyhláška města Hustopeče
O STANOVENÍ KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTI

Zastupitelstvo města Hustopeče schválilo dne 20.9.2001 v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a podle § 84
odst. 2 písm. i) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 6 odst.
4 písm. b) a podle ust. § 11 odst. 3 písmena a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Předmět vyhlášky
oddíl 1.
1. Pro potřebu této obecně závazné vyhlášky se katastrální území obce Hustopeče dělí na dvě jednotlivé místní části
:
•

•

část A : jedná se o zastavěnou plochu ( objekt bydlení ) čp. 1063 na parcele 4684/1 o výměře 420 m2
zapsané v katastrálním území Hustopeče u Brna list vlastnictví 3169 a pozemek parcelní číslo 4684/1 o
výměře 420 m2 zapsaný v katastrálním území Hustopeče u Brna, číslo listu vlastnictví 3169 ( část A je
specifikována v Příloze č. 1 , která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhláška )
část B – zbývající část území obce Hustopeče, tzn. katastrální území Hustopeče u Brna bez výše
specifikované části A

oddíl 2.
1. U stavebních pozemků se pro níže uvedené místní části katastrálního území obce Hustopeče použije koeficient
pro násobení sazby daně z pozemků takto :
místní část A ………………………………………… koeficient 1,4
místní část B ………………………………………… koeficient 1,6
oddíl 3.
1. U obytných domů, ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů včetně podílu na
společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, se pro níže uvedené místní části
katastrálního území obce Hustopeče použije koeficient pro násobení základní ( popřípadě zvýšené1) sazby daně ze

staveb takto :
místní část A ………………………………………… koeficient 1,4
místní část B ………………………………………… koeficient 1,6
Čl. II
Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti 15 dnem následujícím po dni jejího vyhlášení a účinnosti dne
1.1.2003.
2. Dnem nabytí účinnosti této obecně závazná vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č.7/1999 o použití vyššího
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
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1) § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

