Evidence platných právních předpisů města Černošice
Vyhlášk Název
a č.

Datum
schválení

Datum nabytí Datum nabytí Poznámka
platnosti
účinnosti

20/1996 kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Černošice č.
17 o koeficientu růstu nájemného z bytu podle polohy bytu č. 18
o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor města
Černošice

22.2.1996

22.2.1996

22.2.1996 Z

34/1999 kterou se ruší vyhláška č. 31 o vytvoření a využití fondu
výsadby stromů a keřů
36/2001 kterou se ve městě Černošice zřizuje Městská policie

8.12.1999

9.12.1999

9.12.1999 Z

13.6.2001

14.6.2001

1.7.2001 P

1/2005 kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města
Černošice

10.2.2005

14.2.2005

14.2.2005 Z

ruší vyhlášky: Řád
veřejných pohřebišť,
vyhlášku č. 10/2003,
2/2004 a 3/2004

3/2005 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 23/1997 o
ochraně životního prostředí a obecně závazná vyhláška č.
38/2001, kterou se mění vyhláška č. 23/1997

06.10.2005

27.10.2005

12.11.2005 Z

zrušuje vyhlášku č.
23/1997 o vyhlášku
č. 38/2001

5/2005 o ochraně životního prostředí na veřejných prostranstvích u
řeky Berounky
1/2006 kterou se zrušují vyhlášky č. 4/1992 o regulaci pitné vody pro
chaty, chalupy, zahradní domky a domy, které nejsou trvale
obydleny; vyhláška č. 16/1995 o ochraně zdravého životního
prostředí z hlediska předcházení nepříznivých účinků hluku a
vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku ze vstupného

06.10.2005

27.10.2005

12.11.2005 P

08.03.2006

11.04.2006

01.05.2006 Z

ruší vyhlášku
4/1992, 16/1995,
6/2003

1/2008 kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti u
některých staveb
4/2011 kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z
nemovitostí
5/2011 kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2008, kterou se
stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí u
některých staveb

26.06.2008

23.07.2008

01.01.2009 P

ruší vyhlášku
24/1997

22.09.2011

23.9.2011

01.01.2012 P

22.9.2011

23.9.2011

1.1.2012 D

2/2012 kterou se vydává Požární řád města Černošice
1/2014 kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

7.3.2012

13.4.2012

28.4.2012 P

24.7.2014

15.8.2014

1.9.2014 P

1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

16.5.2016

30.5.2016

1.1.2018 P

1/2017 kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
městem Černošice
2/2020 o ochraně veřejného pořádku

25.1.2017

24.3..2017

8.4.2017 P

2.9.2020

22.9.2020

4/2020 o ochraně životního prostředí na veřejných prostranstvích u
řeky Berounky
5/2020 o ochraně veřejného pořádku

9.12.2020

14.12.2020

9.12.2020

14.12.2020

1/2021 o místních poplatcích

17.7.2021

4.8.2021

2/2021 o obecním systému odpadového hospodářství

2.12.2021

9.12.2021

VYSVĚTLIVKY
P Vyhláška v platném znění, může mít pozdější doplňky

Vyhláška městské
rady

mění vyhlášku
1/2008

7.10.2020 Z, P ruší vyhlášku 1/2015
a její novely 3/2016,
2/2017, 3/2017,
1/2018, 1/2019,
1/2020
29.12.2020

D mění vyhlášku
5/2005
29.12.2020
D mění vyhlášku
2/2020
1.1.2022 Z, P ruší vyhlášku
3/2020, platná od
1.1.2022
25.12.2021 Z, P ruší vyhlášku 2/2016

M. Košťáková

D Vyhláška, která doplňuje, případně mění jinou vyhlášku
Z Vyhláška, která ruší jinou vyhlášku

stav ke dni 03.01.2022

