
Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 

 

M Ě S T O  P Ř Í B R A M 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 
ze dne 29.06.2015, 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 29.06.2015 usneslo vydat na základě §  12 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 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“). 

Čl. 1 

Území města 

(1) Územím města Příbram se pro účely této vyhlášky rozumí: 

a) tato katastrální území: Příbram, Březové Hory, Zdaboř, Brod u Příbramě, Bytíz, 
Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice 

b) území těchto obcí: Jerusalem (katastrální území Háje u Příbramě – Příbram díl 1) 
    Jesenice (katastrální území Háje u Příbramě – Příbram díl 2) 

Čl. 2 

Koeficient daně 

 

(1) Město Příbram ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4, písm. a) a ustanovení § 11, odst. 3, písm. a) 

zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí uplatňuje koeficient daně v upravené výši 

dle počtu obyvatel, což je k datu schválení této vyhlášky 2,5. V případě změny zákona se 

tento koeficient upraví. 

Čl. 3 

Místní koeficient 

(1) Na území města Příbram se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost 

poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, 

popřípadě jejich souhrny, ve výši 2.   

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo Zastupitelstvo města Příbram usnesením 

č.206/2015/ZM ze dne 29.06.2015. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této 

vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů. 
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(2) Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky vykonává správce poplatku. 

(3) Zrušuje se VYHLÁŠKA MĚSTA PŘÍBRAM o použití koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitostí, která nabyla účinnosti dne 31.1.1994, usnesení městské rady ze dne 

27.1.1994, VYHLÁŠKA MĚSTA PŘÍBRAM, kterou se doplňuje vyhláška o použití koeficientů 

pro výpočet daně z nemovitostí č. 1/1994, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 1995, usnesení 

městské rady ze dne 7. dubna 1994, VYHLÁŠKA MĚSTA PŘÍBRAM, kterou se doplňuje 

vyhláška o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí č. 1/1994, která nabyla účinnosti 

dne 1. ledna 1995, usnesení městské rady ze dne 5. května 1994, VYHLÁŠKA MĚSTA 

PŘÍBRAM, kterou se doplňuje vyhláška o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí č. 

1/1994, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 1995, usnesení městské rady ze dne 6. 12. 1994, 

VYHLÁŠKA MĚSTA PŘÍBRAM, kterou se doplňuje vyhláška o použití koeficientů pro výpočet 

daně z nemovitostí č. 1/1994, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 1997, usnesení městské 

rady ze dne 22. 2. 1995, Městská vyhláška č. 13/95 o použití koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitostí, úplné znění, VYHLÁŠKA MĚSTA PŘÍBRAM, kterou se doplňuje vyhláška o 

použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí č. 13/1995, která nabyla účinnosti dne 1. 

ledna 1997, usnesení městské rady ze dne 6. 3. 1996,  Městská vyhláška č. 6/97 o použití 

koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti, úplné znění.   

(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 

 

 

 

 

  

                Ing. Jindřich Vařeka  v. r.  Bc. Alena Ženíšková  v. r.                                                            
starosta      1. místostarostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.09.2015  
Sejmuto dne: 17.09.2015  
Zpracoval: odbor ekonomický a odbor práva a veřejných zakázek     
Zveřejněno na internetových stránkách města dne: 23.09.2015 


