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Obecně závazná vyhláška obce Borová 

 č.  1/2008, 
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

 
Zastupitelstvo obce Borová se na svém zasedání dne 20.června 2008 usnesením č. 1a usneslo 
vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b)  zákona č. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dani z nemovitostí“) 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 
Členění obce  

Pro účely této vyhlášky je území obce Borová rozčleněno takto: 

a) část Borová 
b) část Dědek 
c) část Blatina 
d) část Bukovina 
e) část Hatě 
f) část Svatá Kateřina 
 

Článek 2 
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce 

 
(1) U pozemků  uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) 1) zákona o dani z nemovitostí se stanovuje 
koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši: 
a) část Borová       1,4 
b) část Dědek       1,0 
U stavebních pozemků čísla:  212, 213, 214, 216, 
c) část Blatina       1,0 
U stavebních pozemků čísla:   416, 417, 
d) část Bukovina      1,0 
U stavebních pozemků čísla:   194, 196, 198, 199, 
e) část Hatě       1,0 
U stavebních pozemků čísla:   158, 159, 160, 162, 249, 656/1, 656/2, 
f) část Svatá Kateřina      1,0 
U stavebních pozemků čísla:   168, 183, 263, 281, 282, 284, 287, 289, 291/1, 291/2, 292, 295,                         
296, 297, 298, 300, 301/1, 301/2, 310, 316, 319, 320, 326, 331, 334, 336, 337, 338, 339/2, 
341, 342/1, 342/2, 352, 374, 556, 576. 
 
 (2) U staveb uvedených v § 11 odst. 32) písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí, případně 
sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, se stanovuje koeficient, 
kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši: 
a) část Borová       1,4 
b) část Dědek       1,0 
U čísel popisných:   294, 295, 296, 298, 
c) část Blatina       1,0 
U čísel popisných:   290, 291, 
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d) část Bukovina      1,0 
U čísel popisných:  284, 285, 287, 288, 
e) část Hatě       1,0 
U čísel popisných:   167, 217, 218, 220, 221, 283, 
f) část Svatá Kateřina      1,0 
U čísel popisných:  223, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 245, 246,        
249, 252, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 271, 272, 276, 277, 279, 282, 337, 
338, 
 
 

Článek 3 
Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

 
U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b, c) a d)3) zákona o dani z nemovitostí  se stanovuje 
koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 
odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, ve výši 1,5. 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

1) Nabytím účinností této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Borová ze dne 
26.11.1992, o použití koeficientu pro výpočet daně  z nemovitostí. 

2) Tato obecně závazná  vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.  
 
 
Jan Bednář         Milan Nespěšný  
místostarosta                                                                                                        starosta  
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  23.června 2008. 
Sejmuto z úřední desky dne:     7.července 2008. 
 

1) -  stavební pozemky 
 
2) - obytné domy, ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 
      16 m2 zastavěné plochy  
   - byty a ostatní samostatné nebytové prostory 
 
3) - stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a  
      stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží 

          - garáže vystavěné odděleně od obytných domů a samostatné nebytové prostory užívané  
    jako garáže 

    - stavby užívané pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané pro  
       podnikatelskou činnost, 
           1.sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 
           2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou   
              výrobu 
           3. sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost. 


