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Seznam  platných  obecné závazných vyhlášek Obce Nekoř 
 

Číslo OZV název Platí od schválena Pozn. 

1/2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, 

O nočním klidu  
14.6.2018 28.5.2018 

Usn. 5f/V-2018 

 

1/2017 

Platnost 

skončila 

31.12.2017 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, 

O nočním klidu v roce 2017 

29.4.2017 24.4.2017 

Usn. 6g/IV-2017 

 

2/2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, 

o regulaci provozování loterií a jiných podobných 

her 

15.12.2016 28.11.2016 

usn. 5e/XII-2016 

 

1/2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016  

Obecně závazná vyhláška rušící č. 2/2015 

13.10.2016 26.9.2016 

usn. 5i/IX-2016 

Ruší vyhl. 

2/2015 ze dne 

1.7.2015 

3/2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015  

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

1.1.2016 7.12. 2015 

usn. 6a/XI-2015 

Ruší vyhl. č. 

4/2012 ze dne 

18. října 2012 

2/2015 

 Zrušena 

1/2016 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 

o nočním klidu a o stanovení podmínek pro 

pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 

zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 

v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

1.7.2015 15.6.2015 

Usn. 7b/VII-2015 

Ruší vyhl. 

1/2006 ze dne 

4.7.2006 

1/2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 

o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Nekoř 

1.7.2015 15.6.2015 

Usn. 7a/VII-2015 

Ruší vyhl. 

2/2001 ze dne 

13.12.2001 

1/2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 

o užívání plakátovacích ploch v majetku obce 

1.1.2015 6.10.2014  

usn. 4a/IX-2014 

 

4/2012 

zrušena 

3/2015 

Obecně závazná vyhláška Obce Nekoř č. 4/2012 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

1.1.2013 18.10.2012  

usn. 3a/X-2012 

  

Ruší  vyhl č. 

3/2011  ze  dne 

24.10.2011 

3/2012 Obecně závazná vyhláška Obce Nekoř č. 3/ 012  

kterou se zrušuje obecně závazná vyhl.  č. 3/2010 
10.7.2012 25.6.2012  

usn. 5g/VI-2012 

Ruší  vyhl č. 

3/2010  ze  dne 

13.12.2010 

2/2012 Obecně závazné vyhláška Obce Nekoř č.2/2012 
O stanovení podmínek k zabezpečení požární 

ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší 

počet osob na území obce Nekoř 

14.5.2012   14.5.2012   

usn. 4f/V-2012 

 

1/2012 Obecně závazné vyhláška Obce Nekoř č.1/2012 

kterou se vydává POŽÁRNÍ   ŘÁD 

OBCE NEKOŘ 

2.4.2012 2.4. 2012 

usn. 2a/IV-2012 

 

2/2011 Obecně závazné vyhláška Obce Nekoř č.2/2011 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
1.2.2011 31.1.2011 

usn. 4b/I-2011   

 

1/2011 Obecně závazné vyhláška Obce Nekoř č.1/2011 o 

místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
1.2.2011 31.1.2011 

usn. 4a/I-2011   

 

2/2010  Obecně závazné vyhláška Obce Nekoř č.2/2010 o 

místním poplatku ze psů 
1.1.2011 13.12.2010 

usn. 18/XII-2010 

Ruší vyhl. č.  

4/2005 ze dne 

8.11.2005 

1/2006 

zrušena  

2/2015 

Obecně závazné vyhláška Obce Nekoř č.1/2006 

k zabezp.  místních záležitostí veřejného pořádku 

na veřejných prostranstvích 

5.7.2006 4.7.2006  

2/2001 Obecně závazné vyhláška Obce Nekoř č.2/2001 1.1.2002 13.12.2001  Ruší vyhl. č.  
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zrušena 

1/2015 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání  a odstraňování 

komunálních odpadů  a systém nakládání se 

stavebním odpadem 

5/2000 ze dne 

12.12.2000 

Stav k 1.11.2018     Ing. Jiří Pomikálek,starosta obce Nekoř, 


