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Příloha Č. 1

Město Bohumín

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011
kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 12.9.20 11 usnesením č. .. .~/

usneslo vydat na základě ~ 6 odst. 4 písm. b), ~ 11 odst. 3 písm. a) a b), ~ 12 zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ~ 10 písm. d) a
~ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

či.‘
Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“) stanovují koeficienty pro výpočet daně
z nemovitostí na území města Bohumín, které tvoří městské části: Nový Bohumín, Starý Bo
humín, Skřečoň, Pudlov, Záblatí, Vrbice, Sunychi.

Č1.2
Pozemky

U pozemků uvedených v ~ 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se stanovuje
koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

Nový Bohumín 2,0
Starý Bohumín 1,4
Skřečoň 1,4
Pudlov 1,4
Záblatí 1,4
Vrbice 1,4
Sunychl 1,4

Č1.3
Stavby

(1) U staveb uvedených v ~ 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí se stanovuje
koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle
~ llodst. 2 zákona o dani z nemovitostí, v následující výši:

Nový Bohumín 2,0
Starý Bohumín 1,4
Skřečoň 1,4
Pudlov 1,4
Záblatí 1,4
Vrbice 1,4
Sunychl 1,4



(2) U staveb uvedených v ~ 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona o dani z nemovitostí, případně
sazba daně zvýšená podle ~ 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, a u
samostatných nebytových prostorů podle ~ 11 odst. 1 písm. c) a d) téhož zákona, se
stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,5.

Č1.4
Místní koeficient

(1) Na území města Bohumín se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daň poplatníka
za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty,
popřípadě jejich souhrny, ve výši 2.

(2) Místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad,
ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Č1.5
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se dnem 31.12.2011 ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1992 o úlevách na
dani z nemovitostí ze dne 21.12.1992 a vyhláška Č. 1/1994 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti ze dne 12.1.1994 dle ~ 11 odst. 3b zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění zákona 315/1993 Sb.

Č1.6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
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