Evidováno od roku: 2003

Evidence právních předpisů obce Kytín
Právní předpis

Pořadové
číslo :

Datum
schválení:

Jednací řád zasedání obecního zastupitelstva obce Kytín

2002

út 17.12.2002

Nařízení obce - Řád veřejného pohřebiště

NO č.1/2003

čt 13.02.2003

Po schválení
KÚ Střed.kraje

OZV č.2/2003

čt 13.02.2003

st 05.03.2003

OZV č.3/2003

čt 13.02.2003

st 05.03.2003

21.01.2004
(ozv č.1/2004)

Nahrazena
OZV č.1/2004

OZV č.4/2003

čt 17.07.2003

pá 08.08.2003

21.01.2004
(ozv č.1/2004)

Nahrazena
OZV č.1/2004

OZV č.1/2004

st 21.01.2004

čt 05.02.2004

pozdější znění
část odpady 01.01.2013 (OZV
č.1/2012)

Nahrazuje OZV č.3/2003 a OZV č.4/2003.
- novelizace 1/2012 (nahradila část odpady)
- novelizace 3/2016 (splatnost)

OZV č.2/2004

st 21.01.2004

čt 05.02.2004

26.2.2004
(zased.oz č.13-CHYBNÉ)

Ruší OZV č.2/91 o zajištění veřejného pořádku v obci Kytín ze dne 12.4.1991.
CHYBNÉ zrušení (musí být vyhláškou) => stále PLATNÁ

OZV č.1/2003

čt 26.02.2004

pá 12.03.2004

1.11.2018čt (ozv 1/2018)

Nejprve chybně schváleno jako
Nařízení obce č.1/2003

Obecně závazná vyhláška
o chovu psů a jiných domácích a hospodářských zvířat

OZV č.3/2004

út 26.10.2004

út 16.11.2004

23.12.2004
(ozv č.5/2004)

Spolu s OZV č.4/2004
nahrazuje vyhlášku č.2/2004
(není v textu)

Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení
a čistotě v obci

OZV č.4/2004

út 26.10.2004

út 16.11.2004

23.12.2004
(ozv č.6/2004)

Spolu s OZV č.3/2004
nahrazuje vyhlášku č.2/2004
(není v textu)

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č.3/2004 o chovu psů a jiných domácích a hospodářských zvířat

OZV č.5/2004

čt 23.12.2004

čt 13.01.2005

účinností
vyhlášky

RUŠÍ OZV č.3/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č.4/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

OZV č.6/2004

čt 23.12.2004

čt 13.01.2005

účinností
vyhlášky

RUŠÍ OZV č.4/2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích

OZV č.1/2005

čt 27.01.2005

pá 28.01.2005

pozdější znění

úprava čl.8 nahrazen OZV č.1/2009
úprava čl.20 nahrazen OZV č.2/2005
úprava čl.21 nahrazen OZV č.1/2009

Nařízení obce o stavební uzávěře

NO č.1/2005

čt 27.01.2005

čt 05.02.2004

Nařízení obce o stavební uzávěře

NO č.2/2005

čt 12.05.2005

so 04.06.2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích

OZV č.2/2005

čt 15.12.2005

ne 01.01.2006

pozdější znění

úprava čl.15
úprava čl.20 nahrazen OZV č.2/2006
zrušení čl.24

NO č.1/2006

po 16.10.2006

po 01.01.2007

účinností
nařízení

RUŠÍ NO č.1/2005 a NO č.1/2006

č.2/2006

st 13.12.2006

po 01.01.2007

pozdější znění

úprava čl.20 nahrazen OZV č.1/2007

č.1/2007

út 06.02.2007

pá 23.02.2007

st 06.01.2016
(ozv 2/2015)

Čl.III. odst. 2 a čl.IV odst. 2 se ruší

č.2/2007

st 12.12.2007

út 01.01.2008

pozdější znění

úprava čl.20 nahrazen OZV č.1/2008

č.1/2008

čt 18.12.2008

čt 01.01.2009

pozdější znění

úprava čl.20 nahrazen OZV č.1/2009

Obecně závazná vyhláška,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích

č.1/2009

st 16.12.2009

pá 01.01.2010

pozdější znění

úprava čl.8
úprava čl.20 nahrazen OZV č.1/2010
úprava čl.21

Obecně závazná vyhláška,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích

č.1/2010

st 22.12.2010

po 10.01.2011

pozdější znění

úprava čl.8
úprava čl.20 nahrazen OZV č.1/2011
úprava čl.21

Jednací řád zasedání obecního zastupitelstva obce Kytín

2011

st 16.02.2011

Obecně závazná vyhláška
o nakládání s komunálním odpadem na území obce
Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška
o poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška
o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška
o ochraně životního prostředí
Obecně závazná vyhláška
- Řád veřejného pohřebiště

Nařízení obce, kterým se zrušují nařízení obce č.1/2005 a č.2/2005 o
stavební uzávěře
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2003 o nakládání
s komunálním odpadem na území obce Kytín
Obecně závazná vyhláška,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích

usnesení

Účinnost
ke dni:

Konec platnosti:
(nahrazuje)

Poznámka

jednací řád 2011

26.02.2004
(ozv č.1/2003)
st 06.01.2016
(ozv č.2/2015)

- novelizace 1/2007 (Čl.III. odst. 2 a čl.IV odst. 2 se ruší)

01.01.2007
(NO č.1/2006)
01.01.2007
(NO č.1/2006)

jednací řád 2014
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Nahrazena OZV č.1/2003.
Chybně schváleno jako Nařízení obce

Evidováno od roku: 2003

Evidence právních předpisů obce Kytín
Účinnost
ke dni:

Konec platnosti:
(nahrazuje)

Poznámka

čt 15.12.2011

ne 01.01.2012

pozdější znění

úprava čl.20

OZV č.1/2012

čt 13.12.2012

út 01.01.2013

Vyjímá místní poplatky za odpady z
OZV č.1/2004

Obecně závazná vyhláška,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích - odpady

OZV č.1/2013

čt 19.12.2013

ne 05.01.2014

úprava čl.4 bod 1 (snížení sazby na 500Kč) a bod 2 (výpočet)

Obecně závazná vyhláška,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích - odpady

OZV č.1/2014

st 10.12.2014

Jednací řád zasedání obecního zastupitelstva obce Kytín

2014

st 10.12.2014

Obecně závazná vyhláška,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích - odpady

OZV 1/2015

Právní předpis
Obecně závazná vyhláška,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Kytín č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kytín
Obecně závazná vyhláška obce Kytín č. 1/2016 kterou se mění a doplňuje
vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kytín
Obecně závazná vyhláška obce Kytín č.2/2016, kterou se mění a doplňuje
vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Kytín č.3/2016, kterou se mění a doplňuje
vyhláška č. 1/2004 ze dne 21.01.2004 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Kytín č.1/2017, kterou se stanoví školské
obvody mateřských škol zřízených městem Mníšek pod Brdy a část školského
obvodu mateřské školy zřízené městem
Obecně závazná vyhláška obce Kytín č.2/2017, kterou se mění a doplňuje
vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Kytín č.3/2017 kterou se mění a doplňuje
vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kytín
opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška obce Kytín č. 1/2018, kterou se ruší vyhláška
č.1/2003 řád veřejného pohřebiště v obci Kytín
Obec Kytín jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v souladu s
ustanovením § 19 citovaného zákona
Řád veřejného pohřebiště obce Kytín.

Pořadové
číslo :

Datum
schválení:

č.1/2011

usnesení

č.03/03/2014

čt 01.01.2015

st 06.01.2016
(aktual.výpočet ozv 1/2015)

úprava čl.4 bod 2 (výpočet)
nahrazuje 1/2013 (poplatky za odpady)

út 22.12.2015

č.01/08/2015

st 06.01.2016

ne 01.01.2017
(aktual.výpočet ozv 2/2016)

úprava čl.4 bod 2 (výpočet)
nahrazuje 1/2014

OZV 2/2015

út 22.12.2015

č.02/08/2015

st 06.01.2016

nahrazuje 2/2003
- úprava 1/2016 - úprava3/2017

OZV 1/2016

čt 28.01.2016

č.02/09/2016

po 15.02.2016

upravuje 2/2015
úprava čl.3 odst.3 a odst.4

OZV 2/2016

st 14.12.2016

č.03/13/2016

ne 01.01.2017

OZV 3/2016

st 14.12.2016

č.04/13/2016

ne 01.01.2017

úprava Hlava I. čl. 8 Splatnost poplatku
bod (1) a (2) (poplatky ze psů)

OZV 1/2017

st 29.03.2017

usnesení č.9

čt 13.04.2017

a) MŠ Mníšek, Nová 499
b) MŠ Mníšek, 9.května
(umístění kytíňáčků v mníšeckých školkách)

OZV 2/2017

čt 14.12.2017

č.07/17/2017

po 01.01.2018

1. V Čl. 4 se zrušuje text bodu (2) a nahrazuje se novým textem: Skutečné náklady za rok 2017 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 497,44 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle
čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.

OZV 3/2017

čt 14.12.2017

č.08/17/2017

po 01.01.2018

1) V Čl. 2 se doplňuje odst. 1) písm. i) nápojové kartony
2) V Čl. 3 se doplňuje odst. 6) Nápojové kartony se třídí v obci Kytín spolu s plasty do sběrných nádob
určených pro plasty. Jejich separaci pak zajistí třídící linka svozové firmy.

oop 1/2018
OZV 1/2018

01.10.2018po

1/22/2018

01.11.2018čt

ne 01.01.2018
(aktual.výpočet ozv 2/2017)

úprava čl.4 bod 2 (výpočet)
nahrazuje 1/2015 (poplatky za odpady)

územní plán Kytín, vyhodnocení + 1.změna
ruší ozv č.1/2003
dále Řád veřejného pohřebiště
Řád veřejného pohřebiště

01.10.2018po

2/22/2018

01.11.2018čt

Obecně závazná vyhláška obce Kytín č.2/2018,kterou se mění a doplňuje
vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích

OZV 2/2018

12.12.2018st

06/02/2018

01.01.2019út

V Čl. 4 se zrušuje text bodu (2) a nahrazuje se novým textem: Skutečné náklady za rok 2018 : 522,83
Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.

Obecně závazná vyhláška obce Kytín č. 3/2018, kterou se mění a doplňuje
vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Kytín

OZV 3/2018

12.12.2018st

07/02/2018

01.01.2019út

•) V Čl. 2 se doplňuje odst. 1) písm. j) textil k) jedlý olej a tuk •) V Čl. 2 se nahrazuje odst. 2) novým
textem: písm. a), b), c), d), e), f), i), j), k) •) V Čl. 3 se doplňuje odst. 3) písm. e) kovy f) textil g) jedlý olej
a tuk •) V Čl. 3 se nahrazuje odst. 4) novým textem: Biologické odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kytín č.1/2019, kterou se mění a doplňuje
vyhláška č.1/2012 o místních poplatcích

OZV 1/2019

18.12.2019st

06/08/2019

03.01.2020pá

V Čl. 4 se zrušuje text bodu (2) a nahrazuje se novým textem: Skutečné náklady za rok 2019 : 586,59
Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.
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