
Město Bělá pod Bezdězem

Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem  č. 2/2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem na svém zasedání dne  18.6.2008  usnesením č. 71 /2008 
schválilo a vydává v souladu s ust.  § 6 odst. 4) písm. b),  ust. § 11 odst. 3) písm. a) zákona ČNR č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), 
ust. § 35 a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků 

v jednotlivých částech města Bělá pod Bezdězem

V souladu s ust. § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro dále uvedené části města Bělá pod Bezdězem stanovuje koeficient, kterým se násobí 
základní sazba daně z nemovitostí u pozemků uvedených v ust. § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 1, takto:

část: Bezdědice koeficient 1,0
část: Březinka koeficient 1,0
část: Hlínoviště koeficient 1,0
část: Vrchbělá koeficient 1,0

Článek 2
Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb 

v jednotlivých částech města Bělá pod Bezdězem

V souladu s ust. § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro dále uvedené části města Bělá pod Bezdězem stanovuje koeficient, kterým se násobí 
základní sazba daně z nemovitostí u staveb uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2, takto:

část: Bezdědice koeficient 1,0
část: Březinka koeficient 1,0
část: Hlínoviště koeficient 1,0 
část: Vrchbělá koeficient 1,0

Článek 3
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška  nabývá účinnosti dne 01.01.2009.

             ............................................                                                                   ................... ...................

                    Miroslav Schneider                                                                         Mgr. Daniela Pastorková
                       místostarosta                                                                                           starostka

Datum vyvěšení :
Datum sejmutí   :

1 stavební pozemky
2 stavby obytných domů, ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům a to z výměry přesahující 16 m2 

zastavěné plochy


