
MĚSTO TURNOV 
  

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 

 
Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 30. 8. 2012 usnesením č.159/2012 usneslo 

vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b), § 12 a § 16a odst. 1 zákona 

č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, 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. 

 

Článek 1 

Na základě § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí (dále jen zákona) se 

stanoví koeficient 2 pro účel výpočtu daně z pozemku, kterým se násobí základní sazba daně. 

 

Článek 2 

Na základě § 11 odst. 3 písm. a) zákona a § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona se snižuje koeficient 2 

na 1,4 pro výpočet daně ze staveb, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně 

zvýšená podle § 11, odst. 2 zákona v jednotlivých částech města, kterými jsou: Bukovina, 

Daliměřice, Dolánky u Turnova, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, 

Mašov, Mokřiny, Pelešany, Turnov, Vazovec. 

  

Článek 3 

Na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona a § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona se stanoví koeficient 

1,5, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11, odst. 2 zákona. 

 

Článek 4 

Na základě § 12 zákona se u všech nemovitostí na území města Turnov stanoví místní koeficient 

ve výši 2, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona. 

 

Článek 5 

Ke dni nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška 

č. 7/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. 

 

Článek 6 

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

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová  v. r.   Mgr. Otakar Špetlík v. r. 

         starostka města    místostarosta města 
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