
Evidence právních předpisů obce Okna 

Číslo Název právního předpisu Datum 
schválení 

Datum nabytí 
platnosti = 

vyhlášení = 
vyvěšení PP 

na úřední desce 

Datum 
sejmutí PP 

z úřední 
desky 

Datum 
nabytí 

účinnosti 
PP 

Datum 
pozbytí 

platnosti a 
účinnosti PP 

(zrušení) 

Poznámka* 
 
 

1/2002 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na katastrálním 
území obce Okna v Podbezdězí 

14.1.2002   14.01.2002 31.5.2013 Zrušena OZV č. 2/2013 

2/2002 
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává 
Požární řád obce 

   01.01.2003  Zrušena OZV č. 4/2004 

3/2002 
Obecně závazná vyhláška o příspěvku na 
částečnou úhradu neinvestičních výdajů MŠ, ŠD 
 

     Zrušena OZV č. 2/2004 

1/2003 
Obecně závazná vyhláška o pravidlech udržování 
veřejného pořádku a čistoty na území obce Okna  
 

     Zrušena OZV č. 3/2004 

2/2003 

Obecně závazná vyhláška obce Okna o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  

   01.01.2004 01.01.2011 Zrušena OZV č. 1/2010 

2/2004 
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV 
č. 3/2002 o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních výdajů MŠ, ŠD 

      

3/2004 
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV 
č.1/2003 o pravidlech udržování veřejného 
pořádku a čistoty na území obce Okna  

      

1/2007 
Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb 
psů na veřejném prostranství 

24.04.2007 25.04.2007 15.05.2007 10.05.2007 4.1.2016 Zrušena OZV 3/2015 

1/2010 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  

21.12.2010   01.01.2011 01.01.2013 Zrušena OZV č. 2/2012 

1/2011 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 
z ubytovací kapacity 

08.06.2011 09.06.2011 29.06.2011 01.01.2011 31.12.2019 Zrušena OZV 2/2019 



2/2011 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze 
psů 

08.06.2011 09.06.2011 29.06.2011 01.01.2011 4.1.2016 Zrušena OZV 4/2015 

3/2011 
Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného 
prostranství 

08.06.2011 09.06.2011 29.06.2011 01.01.2011   

4/2011 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze 
vstupného 

08.06.2011 09.06.2011 29.06.2011 01.01.2011   

5/2011 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu 

   01.01.2011  Zrušena OZV č. 1/2012 

1/2012 

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV 
č. 5/2012 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí podle 
jiného právního předpisu 

   26.01.2012   

2/2012 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  

07.11.2012   01.01.2013 01.06.2013 Zrušena OZV č. 1/2013 

1/2013 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

15.05.2013 16.05.2013 16.06.2013 01.06.2013 31.12.2015 Zrušena OZV č.  2/2015 

2/2013 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na katastrálním 
území obce Okna  
 

15.05.2013 16.05.2013 16.06.2013 31.05.2013 14.03.2015 Zrušena OZV č. 1/2015 

1/2015 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území obce Okna  
 

25.02.2015 27.02.2015 16.03.2015 14.03.2015 8.3.2017 Zrušena OZV 1/2017 

2/2015 

obecně závazná vyhláška č. 2/2015, 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  

26.11.2015 1.12.2015 17.12.2015 1.1.2016 2.9.2020 Zrušena OZV 1/2020 



 

3/2015 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, 
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném 
prostranství 

17.12,2015 18.12.2015 3.1.2016 4.1.2016   

4/2015 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, 
o místním poplatku ze psů 
 

17.12.2015 18.12.2015 3.1.2015 1.1.2016 31.12.2019 Zrušena OZV 3/2019 

1/2017 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území obce Okna  
 

15.2.2017 20.2.2017 8.3.2017 8.3.2017 13.6.2019 Zrušena OZV 1/2019 

1/2018 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se 
stanoví část společného školského obvodu 
základní školy. 

20.6.2018 25.6.2018 11.7.2018 10.7.2018 17.10.2021 Zrušena OZV 3/2021 

2/2018 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se 
stanoví část společného školského obvodu 
mateřské školy. 

20.6.2018 25.6.2018 11.7.2018 10.7.2018 17.10.2021 Zrušena OZV 3/2021 

1/2019 

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území obce Okna  
 

22.5.2019 27.5.2019 12.6.2019 13.6.2019   

2/2019 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním 
poplatku z pobytu 

6.11.2019 11.11.2019 27.11.2019 1.1.2020 15.2.2021 Zrušena OZV 1/2021 

3/2019 
Obecně závazná vyhláška č, 3/2019 o místním 
poplatku ze psů 

6.11.2019 11.11.2019 27.11.2019 1.1.2020   

1/2020 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 

12.8.2020 17.8.2020 2.9.2020 2.9.2020 1.1.2022 
Zrušena OZV 2/2021 
 

1/2021 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 zrušuje OZV 
2/2019 o místním poplatku z pobytu, ze dne 
6.11.2019. 

27.1.2021 1.2.2021 17.2.2021 16.2.2021   



2/2021 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za 
odpadové hospodářství 

27.9.2021 1.10.2021 17.10.2021 1.1.2022   

3/2021 
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu mateřské školy a 
část společného školského obvodu základní školy 

27.9.2021 1.10.2021 17.10.2021 17.10.2021   

 

 

Vysvětlivky: 

PP - právní předpis obce  

Datum sejmutí PP z úřední desky je doplněn nad rámec ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to 

v návaznosti na ustanovení § 12 odst. 1. 

* Do poznámky doplnit např. „Zrušena OZV č. 1/2011“ 


