Příloha č. 4 ke Směrnici č. 2/2015
aktualizováno 2/2020
Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce
-

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních)
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách a předpisy související
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých dalších zákonů
(zákon evidenci obyvatel)
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování
zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhl. MV ČR č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zák. č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
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Platné předpisy vydané obcí
Obecně závazné vyhlášky:
02-199 5
10-1995
02-2001
05-2002
05-2006
01-2008
01-2013
02-2008
01-2017
02-2017
01-2018
02-2019
03-2019
07-2019
08-2019
09-2019
10-2019
11-2019

Vyhláška o udržování čistoty na veřejných prostranstvích v obci
Vyhláška o stanovení zvláštních požadavků na druh používaných paliv pro
malé zdroje znečišťování ovzduší v obci
Vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, vč. přílohy - Stanovení počtu
sběrných nádob
Vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku při provozování hostinských
provozoven, heren a obdobných provozoven služeb a při pořádání veřejných
hudebních produkcí na území obce Ludgeřovice
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Požární řád obce Ludgeřovice
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběr, přepravy, třídění
a využívání a odstraňování recyklovatelných složek komunálního odpadu
Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
mateřských škol zřízených obcí Ludgeřovice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví společný školský obvod
základní školy
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu (změněna OZV č. 2/2019)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2018 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o regulaci hlučných činností a používání
zábavní pyrotechniky
Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 11/2019, o místním poplatku z pobytu

Nařízení obce:
02/2018
Tržní řád, vč. příloh
Řád veřejného pohřebiště Obce Ludgeřovice (usnesení RO č. 6/13 ze dne 29.4.2019)
Opatření obecné povahy:
Územní plán obce

Směrnice:
02/2015
02/2016

Ceníky:
01/2015
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Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice č. 2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb
nebo stavebních prací malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota
nepřesáhne limity stanovené v § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázkek
Ceník č. 1/2015 za odchyt toulavých psů na území obce Ludgeřovice a za
ustájení odchyceného zvířete v obecním kotci

Ostatní:
Plán odpadového hospodářství obce Ludgeřovice 2017-2022
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Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů:



















Organizační řád obecního úřadu v Ludgeřovicích
Požární a evakuační řád
Spisový a skartační řád
Kontrolní řád (RO 90, 19.8.2002, dodatek RO 2, 29.11.2010)
Rozpočtový proces obce (RO 68, 27.5.2009)
Směrnice č. 2/2009 k fondovému hospodaření
Směrnice č. 3/2009 k rozpočtovému hospodaření
Směrnice č. 4/2009 k vedení pokladny
Směrnice č. 5/2009 upravující oběh účetních dokladů
Směrnice č. 7/2009 k účtovému rozvrhu a účetním knihám včetně používaných
číselníků a analytik
Směrnice č. 8/2009 upravující povinnost zaměstnanců zachovávat mlčenlivost
Směrnice č. 9/2009 – dohody o odpovědnosti
Směrnice č. 10/2009 pro poskytování a účtování cestovních náhrad
Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy dopravními
prostředky (RO 99, 2.8.2010)
Směrnice č. 2/2011 o inventarizaci
Směrnice č. 3/2011 – odepisování dlouhodobého majetku
Směrnice č. 2/2013 – o způsobu likvidace majetku obce
Směrnice týkající se zásad pro hospodaření se sociálním fondem Obce Ludgeřovice
pro aktuální rok

