INFORMACE PODLE § 5 ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
odst. 1 písm. e): přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž
povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo
žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují
další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně
informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
Úplný soubor platných předpisů vydaných orgány města Chodov
(obecně závazné vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy) je
zpřístupněn na webové adrese města Chodov a je uložen u MěÚ Chodov, na
OŠKV.
Rozpočet města schválený pro daný rok je zpřístupněn na webové
adrese města Chodov a je uložen u MěÚ Chodov, v oddělení ekonomiky.
Soubor právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů je uložen
u MěÚ Chodov, na OŠKV.
Do vyžádaných předpisů lze nahlédnout v pracovní době MěÚ.
Přehled nejdůležitějších předpisů
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:
-
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-

zák. č. 133/2000 Sb.,
vyhl. č. 326/2000 Sb.,

-
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128/2000 Sb.,
152/1994 Sb.,
500/2004 Sb.,
106/1999 Sb.,
301/2004 Sb.,
21/2006 Sb.,

13/1997 Sb.,
111/1994 Sb.,
254/2001 Sb.,
185/2001 Sb.,
183/2006 Sb.,

o obcích (obecní zřízení)
o volbách do zastupitelstev v obcích
správní řád
o svobodném přístupu k informacím
o matrikách, jménu a příjmení
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu
o evidenci obyvatel a rodných číslech
o způsobu označování ulic a ostatních
veřejných prostranství názvy, o způsobu
použití a umístění čísel k označení budov, o
náležitostech ohlášení o přečíslování budov a
o postupu a oznamování přidělení čísel a
dokladech potřebných k přidělení čísel
o pozemních komunikacích
o silniční dopravě
o vodách
o odpadech
o územním plánování a stavebním řádu

-

-

zák. č. 329/2011 Sb.,

o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením
zák. č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů
zák. č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách
zák. č. 561/2004 Sb.,
školský zákon
zák. č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně
zák. č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii
zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích
vyhl. č. 231/1996 Sb.,
kterou se stanoví paušální částka nákladů
řízení o přestupcích
zák. č. 84/1990 Sb.,
o právu shromažďovacím
zák. č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a některých dalších
organizacích a orgánech
zák. č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení
nař. Vlády ČR č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev
zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů
zák. č. 280/2009 Sb.,
daňový řád
zák. č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla)
zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích
zák. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích
zák. č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví
zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Všechny uvedené právní předpisy jsou míněny v platných zněních.

