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Schváleno na zasedání č. 4/201

Č.j.: 665/2015 
 

Obecně závazn

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 

Zastupitelstvo města Buštěhradu
usnesením č. 6 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 
 
 

 
Na základě uzavřené dohody 

vytvoření společného školského obvodu základní školy je území 
částí školského obvodu Základní školy 
Kladno pro 1. – 9. ročník, zřízené 
 
 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

  

                Mgr. Magda Kindlová
 místostarostka                                                
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
 
Sejmuto z úřední desky dne:

Město Bušt ěhrad  
Městský úřad Buštěhrad 
Revolu ční 1/4, 273 43 Bušt ěhrad, IČ: 00234214  
tel.: 312 250 301, fax: 312  278 030 
web: http://mestobustehrad.cz  
email: meu@mestobustehrad.cz  

/2015 dne 25. 3. 2015 usnesením č. 18 b) 

Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad č. 2/201
 

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 
 
 

města Buštěhradu se na svém zasedání č. 2/2015 dne 
usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 
Stanovení školských obvodů  

Na základě uzavřené dohody č. 1/2015 mezi městem Buštěhrad a obcí 
vytvoření společného školského obvodu základní školy je území města Buštěhradu
částí školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, okres 

zřízené městem Buštěhradem.  

 
 

Čl. 2 
Závěrečné ustanovení 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Magda Kindlová                                              Ing. arch.Daniela Javorčeková
a                                                                           

Vyvěšeno na úřední desce dne:   26. března 2015 

úřední desky dne: 13. dubna 2015 

/2015 

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  

dne 28. ledna 2015 
usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
souladu s § 10 písm. d) a 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

ěstem Buštěhrad a obcí Zájezd o 
města Buštěhradu 

a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, okres 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

arch.Daniela Javorčeková 
                           starostka 


