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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 26. července 2001, 

o místní úpravě koeficientů daně z nemovitostí 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov se 

dne 26. 7. 2001 v souladu s ustanovením § 
10 písm. a) a ustanovením § 84 odst. 2) 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), dle § 6 odst. 4 písm. b), § 
11 odst. 3 písm. a) a písm. b) zákona č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v plat-
ném znění, usneslo vydat tuto obecně zá-
vaznou vyhlášku: 

§1 

Koeficient daně z pozemků 

Základní koeficient daně, stanovený podle 
počtu obyvatel, se u pozemku zvyšuje o jed-
nu kategorii pro celé území města Český 
Krumlov a činí 2,5. 

§2 

Koeficient daně ze staveb 

(1) Základní koeficient daně ze staveb, 
stanovený podle počtu obyvatel, se zvyšuje 
o jednu kategorii pro části města Český 
Krumlov - Vnitřní Město, Latrán, Horní Brá-
na, Plešivec, Nádražní Předměstí - činí 2,5. 

(2) V částech města Domoradice, Vyšný 
činí koeficient 2,0. 

(3) V částech města Nové Dobrkovice, 
Nově Spolí, Slupenec se snižuje o jednu 
kategorii a činí 1.6. 

(4) Pro celé území města se sazba daně 
ze staveb násobí koeficientem 1,5 u jednotli-
vých druhů staveb uvedených v § 11 odst. 1 
písm. b), c) a d) v jednotlivých bodech, pří-
padně zvýšená podle odst. 2 zákona č. 
338/1992 Sb., v platném znění. 

(5) Sazba daně ze staveb uvedených v § 
11 odst. 1 písm. d), případně zvýšená podle 
odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., v platném 
znění, nacházejících se na území Chráněné 

krajinné oblasti Blanský les v části města 
Český Krumlov – Domoradice, se pro roky 
2002 a 2003 koeficientem 1,5 nenásobí. 

§3 

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vy-
hlášení a účinnosti dnem 1. 1. 2002. 

 
 
 

Antonín Princ, v. r. 
starosta 

 
Miloš Michálek, v. r. 

místostarosta 


