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Pravidla pro zajištění přístupu k informacím
Příloha č. 4
Přehled nejdůležitějších právních předpisů
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří :







































zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zák.č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
zák.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí
zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
zák.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů
zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů
zák.č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
zák.č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona o Policii České
republiky (zákon o cestovních dokladech)
zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák.č. 379/2005 sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zák.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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zák.č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
zák.č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých dalších zákonů (lesní
zákon)
zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
dalších zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší)
zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů
zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád
zák.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
všechny platné obecně závazné vyhlášky a nařízení města Žamberka
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