
                                                        Sbírka právních předpisů města                                        č.5/2012 

Město Řevnice 

 
Obecně závazná vyhláška  

č. 5/ 2012 
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u některých staveb 

Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

 

Článek 1 
U staveb: 
a)  Pro část obce – ulice Berounská, ulice Nezabudická po Baarovu, ulice Baarova, ulice Školní, ulice 

Sádecká, ulice Pražská k ul. Nádražní, ulice Nádražní, ulice Pod Lipami, Palackého náměstí, nám. 
Krále Jiřího z Poděbrad (výčet č.p. viz příloha) se stanoví koeficient, kterým se násobí základní 
sazba daně zvýšená o jednu kategorii dle ust. § 11 odst. 3 písm. a)., zákona č. č.338/1992 Sb., o 
dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1,6. 
 

b) Koeficient stanovený ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění 
pozdějších předpisů, činí pro ostatní části obce 1,4. 

 
Takto stanovené koeficienty se týkají pouze staveb stanovených podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona 
č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, zvýšených případně podle odst. 
2, tj. obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům. 
 

 
Článek 2 

U staveb: 
a) pro individuální rekreaci, rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a staveb, které plní 

doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží [ust. §11 odst.1 písm. b)], 
 
se pro celé území Města Řevnice stanoví koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně 
sazba daně zvýšená o koeficient dle ust. §11 odst. 2 zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 
výši 1,5. 
 

 
Článek 3 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013. 

 
 

Článek 4 
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1994. 

 
 
 
  
            Jan Hruška .                         Libor Kvasnička  
 místostarosta        starosta 
 
 
Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne: 


