
MĚSTO	TÝNEC	NAD	SÁZAVOU

Obecně	závazná	vyhláška	Města	Týnce	nad	Sázavou

č.	5/2012

o	stanovení	koeficientu	pro	výpočet	daně	z nemovitostí

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 11.6.2012 usneslo vydat na základě 
ustanovení par. 6., odst. 4., písm. a), par. 11., odst. odst. 3., písm. a) b), a par. 12. zákona č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a dále par. 84., odst. 2.,
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

Čl. 1.

Daň z pozemků

U stavebních pozemků1 ve městě a jeho místních částech se stanovuje koeficient, 
kterým se násobí základní sazba daně v následující výši:

a) město Týnec nad Sázavou a místní části Brodce, Chrást nad Sázavou, Pecerady, 
Podělusy a Zbořený Kostelec koeficient 1,4

b)        místní části:   Čakovice a Krusičany             koeficient 1,0

Čl. 2.

Daň ze staveb

I.

U staveb, bytů a samostatných nebytových prostorů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) 
a f), s případně zvýšenou sazbou daně podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve městě a jeho místních částech se stanovuje koeficient ve výši:

a) město Týnec nad Sázavou a místní části Brodce, Chrást nad Sázavou, Pecerady, 
Podělusy a Zbořený Kostelec  koeficient 1,4

b) místní části:   Čakovice a Krusičany             koeficient 1,0

                                                
1 Zákon č. 338/1992 Sb., § 6 odst. 3, o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů.



II.

a) Základní sazba daně u jednotlivých druhů staveb (pro individuální rekreaci a 
rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci) stanovená v par. 11., odst. 1., 
písm. b) zákona případně zvýšená podle odstavce 2. zákona se na celém území města 
násobí koeficientem 1,5.   

b) Základní sazba daně (u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u 
samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže) u jednotlivých druhů 
staveb stanovená v par. 11., odst. 1., písm. c) zákona případně zvýšená podle 
odstavce 2. zákona se na celém území města násobí koeficientem 1,5.   

c) Základní sazba daně u jednotlivých druhů staveb (sloužících pro ostatní 
podnikatelskou činnost) stanovená v par. 11., odst. 1., písm. d) bod 3. zákona 
případně zvýšená podle odstavce 2. zákona se na celém území města násobí 
koeficientem 1,5.   

Čl. 3.

Místní koeficient

Pro všechny nemovitosti na území města Týnce nad Sázavou se stanovuje místní koeficient 
podle par. 12. zákona ve výši 2.    

Čl. 4.

Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2009.

Čl. 5.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013

…………………….. ……………………..
Adriana Bursová Mgr. Martin Kadrnožka

místostarostka starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:




