
Evidence vyhlášek města Buštěhrad

Město Buštěhrad vede evidenci právních předpisů v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.

Číslo
Název právního předpisu (OZV…obecně závazná 
vyhláška; NM…nařízení města)

Datum
schválení

Datum
platnosti

Datum
účinnosti

Pozbytí platnosti

6/2014
OZV o stanovení školské spádové oblasti pro obec 
Stehelčeves

25.6.2014 18.7.2014 19.7.2014

5/2014
OZV o stanovení školské spádové oblasti pro obec 
Dřetovice

25.6.2014 18.7.2014 19.7.2014

4/2014
OZV o stanovení školské spádové oblasti pro obec 
Lidice

25.6.2014 18.7.2014 19.7.2014

3/2014 OZV o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích města 
Buštěhradu

25.6.2014 18.7.2014 19.7.2014

2/2014
OZV k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, k ochraně životního 
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

25.6.2014 18.7.2014 19.7.2014

1/2014
OZV kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě

25.6.2014 18.7.2014 19.7.2014

   2/2013 OZV o stanovení školské spádové oblasti pro 
obec Číčovice

11.9.2013 3.10.2013 3.10.2013

1/2013
OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
1/2012, o místních poplatcích 

10.4.2013 1.5.2013 1.5.2013
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1/2012 OZV o místních poplatcích 19.12.2012 3.1.2013 1.1.2013

2/2008 OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku

27.2.2008 26.2.2008 26.2.2008

10/2005 OZV o podmínkách zabezpečení požární ochrany 
při akcích s účastí většího počtu osob

4.5.2005 20.5.2005 20.5.2005

3/2008 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství ve městě

27.2.2008 12.3.2008 12.3.2008 Zrušený předpis
2014-nahrazen OZV

č. 1/2014
4/2008 OZV o stanovení školského obvodu spádové 

základní školy Buštěhrad
29.8.2008 28.8.2008 1.9.2008 Zrušený předpis

2014-nahrazen OZV
č. 2/2013

1/2009 OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných prostranstvích

17.6.2009 1.7.2009 1.7.2009 Zrušený předpis
2014-nahrazen OZV

č. 3/2014
1/2010 OZV o místních poplatcích 15.12.2010 30.12.2010 1.1.2011 1.1.2013 Zrušený

předpis 
OZV č. 1/2012

1/2008 OZV o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

1.1.2013 Zrušený
předpis 

OZV č. 1/2010
1/2006 OZV o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v 

obci
Zrušený předpis
OZV č. 3/2008

7/2005 OZV o místním poplatku ze psů Zrušený předpis 
OZV č. 1/2010

6/2005 OZV o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zrušený předpis 
OZV č. 1/2010
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5/2005 OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity Zrušený předpis 
OZV č. 1/2010

4/2005 OZV o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj

Zrušený předpis 
OZV č. 1/2010
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