
Právní předpisy města Český Brod ve Sbírce právních předpisů ÚSC k 31.12.2022

Druh Název Číslo
Datum 

zveřejnění

Datum nabytí 

účinnosti

Datum 

schválení
Oblast právní úpravy Právní zmocnění

Obecně závazná 

vyhláška

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a pro 

zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 

prostranství v souvislosti s pohybem psů na 

veřejném prostranství v městě Český Brod

2/2012 2022-04-28 2012-05-29 2012-04-25 pohyb psů

zákon č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání - § 24 

odst. 2

Obecně závazná 

vyhláška

kterou se stanoví školské obvody základních škol 

zřízených městem Český Brod
1/2016 2022-07-13 2016-04-28 2016-03-30 školské obvody - základní školy

zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání - § 178 odst. 2 

písm. b) a c)

Obecně závazná 

vyhláška

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol 

zřízených městem Český Brod
1/2017 2022-07-13 2017-07-28 2017-06-14 školské obvody - mateřské školy

zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání - § 179 odst. 3

Obecně závazná 

vyhláška
o zřízení městské policie 1/2022 2022-04-25 2022-05-10 2022-04-20 obecní policie

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní 

policii - § 1 odst. 1 

Nařízení
kterým se stanovují ceny za služby parkovišť na 

území města Český Brod
2/2022 2022-06-27 2022-07-12 2022-06-22

regulace cen zboží - seznam zboží 

s regulovanou cenou 

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách - 

§ 10 odst. 1

Nařízení

o vymezení úseku místních komunikací a chodníků 

a Plán zimní údržby komunikací pro období 

2022/2023

3/2022 2022-11-04 2022-11-19 2022-11-01
pozemní komunikace - vyznačení 

neudržovaných úseků

zákon č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích - § 27 

odst. 5 

Nařízení

kterým se stanovují ceny nájmu hrobového místa 

a služeb spojených s nájmem hrobového místa na 

veřejných pohřebištích města Český Brod

4/2022 2022-11-28 2023-01-01 2022-11-16
regulace cen zboží- stanovení 

zboží podléhající cenové regulaci

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách - 

§ 10 odst. 1

Obecně závazná 

vyhláška

o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství
5/2022 2022-12-05 2023-01-01 2022-11-28

místní poplatek za obecní systém 

odpadového hospodářství

zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích - § 14 - za obecní 

systém odpadového hospodářství


