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ve dnech pondě|i a středa od 8:oo hod. do í7:oo hoá.
vy|ožen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

VYMĚŘENí DANĚ z NEMoVlTosTí
NA RoK 20í0
za nomovitGli nácháŽojicl so v úŽonnim obvodu uvodeného finančn|ho úř.du
pro Pop|alnlky' ktoň majitNa|é byd|iště' síd|o, nobo pouŽs nomovitostl v obci
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Proti vyÍněionÍ daíě Šomohou poplatníci uvéd€ni v tomlo hromadnám pňEdPisném seznamu
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stejných sP|átkách, a to nojpozděJ|do 31' května a do 30. |ktopadu běžného zdaňovaclho

Nepnosáhne.li .očnl daň z nomovitoštÍ částku 5 oooxč,jo sP|alná najodnoul a to íojpozdějl
do 31. kvótna bóŽného zdaňovaclho
období' Xosl.Jnému'datu |zo daň z nomoviLost| záplatit nájodnou i
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Změny sazeb daně z nemovitostí
od í. 1.2010
zákonefi č.362/2009 sb', kteďm se měnÍ některé zákony v souv|s|ostl s návrhem zákona o státním
rozpočtu céskéreptlbliky na řok 20í0, se s účinnostíoc| í. í. 2oío měnÍ také lstanovenl s 6 odst. 2 a 51'
odst' '| zákona č. 338/í992 sb.' o dani z nemov|tosti, ve znění pozdě,štch předpisú (dále jen ,,zákon o dani
z neÍnovjtostí..)' j|miž Jsou upÍaveny saŽby daně z nemovitostí.

sAzBY DANĚ z NEMoV|TosTÍ PLATNÉ K
'|,

1. LEDNU

2oío

sazbv daně z pozemků pod|e 6 6 odst. 1zákona o dani z nemovitostí:

A - omá pŮda, chme|nice' Vinice, zahrada, ovocný sad
B - trva|ý travnÍ porost
c - hospodářshi les
D - rybnÍk s intenzÍVním a prúmys|ovtým chovem ryb

2' sazbv daně z pozemků pod|e {

6 odst. 2 zákona o

0,75%
0,2á%
0,25%
o,25%

daniz nemovitostí;

E - zastavěná plocha a nádvoří
F - stavebnl pozemek
G ' ostatnÍ plocha

3' zák|adní sazbv daně ze staveb

o,2o Kě/m,
2,oo Kč/m,
0,20 Kč/m,
Dod|e 6

.t

l

í zákona

odst.

o dani z nemovÍtostí:

Stavby:

H. obytný dům

2 Kčlrn2
tvoříci přÍslušenstvÍk ob}.tnému domu '. ' ' ' '.....- '
2 RčlÍn2
J. stavba pro individuální rekreaci' rodinný dům wužívanýpro indivlduá|nÍ rekreaci 6 Kč/m,
K - stavba p|nÍcÍ dop|ňkovou funkci ke stavbě pro individuá|ní rekreaci .'......''.'..'..
2 KčIfi,
L - gaÉŽ vystavěná odděleně od obrného domu ... ' '.... '.,...... '. '
8 Kč/m,
M - zemědě|ská prvoýýroba' |esní a vodnÍ hospodářsfuí ''.'.......''....
2 Kčtm2
N - prúmys|, stavebnictví' doplava, eneÍgetika' ostatní zemědělská \.ýroba .... ' '...'. 10 Kč/m,
o - ostatnl podnikateiská činnost .''.'.'. .
ío Kč/m,
P. ostatnístavba
6 Kě/m,
Jednotky:
l - ostatní stavba

R-byt

2 Kč!rn2

sa m ostatn ý nebyto,|ý prostor:

s - zemědělská prvo!ýroba' lesnÍa vodní hospodářsfu|

T - pIúmys|, stavebnictví' doprava, ene|getika, ostatnÍ zemědě|ská Výtoba
U . ostatní podnikate|ská činnost .'''...''.'''''''

V - samostatný nebytový prostor užÍvanýjako garáŽ
z - ostatní samostatný nebyto\^ý p|ostor '.. ' ' '
Pod|e ustanovení

s

13a odst' 2 zákona

a) ke změně sázeb daně.
b) ke změně průměrnéc€ny

o dani

..
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Ž n€movitostí' dojde-|i

2Rčlm,
.

10
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ve srovnánÍ

s

Kč/m,
Kč/m,
Kč/m,
Kč/m,

přédchozÍm zdaňovacÍm

půdy přiřazené ke stávaJícím lednot||vým katastálnÍm ÚzémÍm podle s 5 odsl 1'

c)kestanovenÍnebokézměněkoeÍictentupod|es6odst4,s11odst.3a4nebopodlosí2,6nebo

d) k zán|ku osvobozoní od daně, lostliŽe tak obéc €tanovÍ obecně Žávaznou vyhláškou podle s 4 odst 1 pÍsm. v)
nebo up|ynutÍm zákon€m stanovené |húty a přédnét daně nénl ani částečně osvobozéř| od daně z jiného
Pop|atník nen| povinén podat daňové přiŽnání nebo dI|čI daňové přiznánÍ ani sdělit tyto změny' DaĎ se Vyměř| ve
výŠi posledn| známé daňové povinnosti UpÍavénéo změny pod]e p|smen a) aŽ d) a Výs|edek."ryměřentsé pop|atnÍkovi sdě|l
platebním výměÍem nebo hrcmadným předpisným seznamem

