Obec Chrást

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
o místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Obecní zastupitelstvo obce Chrást se podle § 6 a § 11 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a) a § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Podle § 6 odst. 4 písmena b) zákona o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o dani z nemovitostí) se u nezastavěných stavebních pozemků stanoví pro násobení základní sazby
daně koeficient takto:

Koeficient 1,4 pro celou obec Chrást.
Čl. II
Podle § 11 odst. 3 písmena a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních
staveb tvořících příslušenství k obytným domům umístěným v níže uvedených částech obce Chrást stanoví
koeficienty pro výpočet výsledné sazby daně takto:

1.

•

Koeficient 1,0:

V části obce Dolní Chrást
- za řekou Klabavou (ul. Hutní, Smědčická, Plovární, V Podlesí) – čp. 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 85, 87, 88, 89, 95, 96, 157, 164, 183, 232, 237, 405, 406, 410, 411, 419, 420,
421, 431, 432, 433, 435, 439, 641
- ul. Pod Školou – čp. 5, 6, 7, 8, 9, 209, 394
- ul. Mlýnská – čp. 2, 3, 4, 80, 388, 396, 556
•
Ulice Pod Nádražím – 248, 257, 355, 358, 361, 480
•
čp. 94, 104, 105, 106, 107, 108, 114, 141, 360, 374, 384, 403 ležící mimo uzavřený
obvod obce

2.

Koeficient 1,4:
V ostatní části obce Chrást.

Čl. III
Podle § 11 odst. 3 písmena b) zákona o dani z nemovitostí se stanoví pro celou obec pro výpočet
konečné sazby daně

koeficient 1,5
zejména u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b), c), d).
Čl. IV
Touto vyhláškou se ruší Vyhláška obce Chrást č. 3/1993 o místním koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti ze dne 28.12.1992 a Změna č. 1 k této vyhlášce ze dne 12.7.1996.
Čl. V
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.
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