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účinnost od 01.01.2016

Zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne 15.09.2015 usneslo vydat na základě §
6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s ust. § 10 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
U stavebních pozemků se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující
výši:
a) koeficient 1,6 pro části města
Tovární
U Splavu
Dymlovská
Betlém
Pod Suticí
U Lukavice
Polská
Zkrácená
Šanderova
Špitálka,
b) koeficient 1,4 pro části města
U Dlouhoňovic
U Kunvaldu
U Líšnice
Kněžství
V Dolech.
c) koeficient 2,0 pro všechny ostatní části města, které nejsou uvedeny v písm. a) a b) tohoto
článku.

Čl. 2
(1) U zdanitelných staveb uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona a ostatních
zdanitelných jednotek uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. f) zákona se stanovuje
koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle ust. §
11 odst. 2 zákona takto:
a) koeficientem 1,6 pro části města
Tovární
U Splavu
Dymlovská
Betlém
Pod Suticí
U Lukavice
Polská
Zkrácená
Šanderova
Špitálka,
b) koeficientem 1,4 pro části města
U Dlouhoňovic
U Kunvaldu
U Líšnice
Kněžství
V Dolech.
c) koeficientem 2,0 pro všechny ostatní části města, které nejsou uvedeny v písm. a) a b)
tohoto článku.
(2) U zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v ust. § 11 odst. 1 písm. b) až d)
zákona se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně
zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, ve výši 1,5.
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Čl. 3
Na území města Žamberk se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daň poplatníka
za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich
souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona.
Čl. 4
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení výše koeficientů pro
výpočet sazby daně z nemovitostí na území města Žamberk, a obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Čl. 5
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.

Ing. Bc. Oldřich Jedlička
místostarosta

Jiří Dytrt
starosta
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