
MĚSTO OSTROV 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

 

Zastupitelstvo města Ostrov se na svém zasedání dne 29. června 2011 usnesením č. 145/11 

usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1 

Pozemky 

 

(1) U stavebních pozemků se pro jednotlivé části města Ostrov stanovuje koeficient, kterým 

se násobí základní sazba daně uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) zákona 338/1992 Sb.  

       

 

název části města                                           stanovený koeficient 

Horní Žďár                                                                1,6 

Dolní Žďár                                                                 1,6 

Kfely                                                                          1,6 

Liticov                                                                        1,6 

Vykmanov                                                                1,4 

Květnová                                                                  1,4 

Maroltov                                                                  1,4 

Hluboký                                                                   1,0 

Arnoldov                                                                  1,0 

Hanušov                                                                   1,0 

Moříčov                                                                   1,0 

  

Čl. 2 

Stavby 

 

(1)  U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb. se pro jednotlivé části 

města Ostrov stanovuje   koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně 

sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb.,  ve výši: 

 

 

název části města                                         stanovený  koeficient 

Horní Žďár                                                                1,6 



Dolní Žďár                                                                1,6 

Liticov                                                                       1,6 

Kfely                                                                        1,4 

Vykmanov                                                               1,4 

Květnová                                                                 1,4 

Maroltov                                                                 1,0 

Hluboký                                                                  1,0 

Arnoldov                                                                 1,0 

Hanušov                                                                  1,0 

Moříčov                                                                  1,0 

 

(2)  U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) se v celém městě Ostrově stanovuje 

koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 

11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,5. 

 

  

Čl. 3  

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/1996, o Fondu rozvoje bydlení na území města 

Ostrova, která nabyla účinnosti dnem 1. června 1996.   

 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem 1. srpna 2011 a účinnosti dnem  

31. prosince 2011. 

  

 

                    ..…………….                                                                        ……………… 

                  Milan Matějka v. r.                                                               Bc. Pavel Čekan v. r.  

                    místostarosta                                                                                 starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Zasláno příslušnému správci daně dne:  


