
OBEC ČESKÉ MEZI ŘÍČÍ 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
obce České Meziříčí 

č. 1/2009 
 

o stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí 
na území obce České Meziříčí 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 
Zastupitelstvo obce České Meziříčí vydává dne 24. 6. 2009 (usnesení č. 9/2/2009), na základě 
zmocnění zakotveném v § 4 odst. 1 písm. v), § 6 odst. 4, § 11 odst. .3 a § 12 zákona č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů ( „zákon o dani z 
nemovitostí“), a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů ( „obecní zřízení“ ), tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

Článek II. 
Upravené koeficienty 

 
1. Koeficient daně z pozemků pro obecní části Skršice, Tošov a Malé Meziříčí se stanovuje 

podle  § 6 odst. 4, písmeno a) zákona č. 338/1992 Sb., v platném znění ve výši:  1,0 
 

2. Koeficient daně z pozemků pro České Meziříčí vyjma částí uvedených v odst. 1. článku II. 
této vyhlášky se stanovuje podle § 6 odst. 4, písmeno a)  a § 6 odst. 4 , písmeno b) zákona 
č. 338/1992 Sb. , v platném znění ve výši: 1,4  

 
3. Koeficient daně ze staveb pro obecní části Skršice, Tošov a Malé Meziříčí se stanovuje 

podle § 11 odst. 3, písmeno a) zákona č. 338/1992 Sb., v platném znění ve výši:  1,0 
 

4. Koeficient daně ze staveb pro České Meziříčí, vyjma částí uvedených v odstavcích 3. 
článku II., se stanovuje podle § 11 odst. 3, písmeno a) zákona č. 338/1992 Sb., v platném 
znění ve výši: 1,4  

 
Článek III. 

Závěrečná  ustanovení 
 
1. V souladu s § 13a, odst 1) zákona č. 338/1992 Sb., v platném znění, není poplatník daně 

při výše uvedených změnách povinen podat správci daně daňové přiznání, dílčí daňové 
přiznání, ani mu sdělit tyto změny. Povinnost přepočítat výši daňové povinnosti 
poplatníka přechází na správce daně. 

 
2. Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší původní obecně závazná vyhláška 

o výši koeficientu pro výpočet sazby z daně z nemovitosti.  
 
3. Tato obecně závazná vyhláška  nabývá účinnosti dnem 1.1.2010. 
 
 

Panenka Josef                Mgr. Vilikovská Irena 
starosta obce      místostarostka obce 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. 6. 2009 
Sejmuto z úřední desky dne:   
 


