
Evidence právních předpisů obce Oldřichov v Hájích 

Číslo Název právního předpisu Datum 
schválení 
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platnosti = 
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vyvěšení PP 
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Datum 
sejmutí PP 
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nabytí 

účinnosti 
PP 

Datum 
pozbytí 

platnosti a 
účinnosti PP 

(zrušení) 

Poznámka* 
 
 

        

  … …. ….    

1/2007. 
Obecně závazná vyhláška kterou se stanoví společný školní 
obvod základní školy a mateřské školy 

19.2.2007 2.2.2007 19.2.2007 01.07.2007  Zrušena OZV 1/2017 

1/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 12.9.2011 12.9..2011 27.9.2011 1.10.2011   

2/2011 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský a 
rekreační pobyt 

12.9.2011 12.9..2011 27.9.2011 1.10.2011   

3/2011 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

12.9.2011 12.9.2011 27.9.2011 1.10.2011   

4/2011 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

12.9.2011 12.9..2011 27.9.2011 1.10.2011   

5/2011 
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují některé obecně 
závazné vyhlášky vydané obcí Oldřichov v Hájích 

12.9.2011 12.9.2011 27.9.2011 1.10.2011  Řád pohřebiště a FRB 

6/2011 
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

12.9.2011 12.9.2011 27.9.2011 1.10.2011  Zrušena OZV 1/2012 

1/2012 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

19.11.2012 20.11.2012 6.12.2012 1.1.2013  Zrušena OZV 1/2016 

1/2015 
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

23.3.2015 24.3.2015 9.4.2015 10.4.2015  Zrušena OZV 2/2015 

2/2015 
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

24.8.2015 9.9.2015 25.9.2015 1.10.2015  Zrušena OZV 1/2017 

1/2016 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

22.2.2016 30.3.2016 15.4.2016 16.4.2016  Zrušena OZV 3/2017 

1/2017 
Obecně závazná vyhláška kterou se stanoví společný školní 
obvod základní školy a mateřské školy 

28.8.2017 20.9.2017 4.9.2017 20.9.2017   



2/2017 
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

18.12.2017 1.1.2018 19.12.2017 4.1.2018   

3/2017 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

18.12.2017 1.1.2018 19.12.2017 4.1.2018   

 


