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- Vyhláška o stanovení koeficientu pro daň z nemovitosti pro Železný Brod 

(platnost 19.11.1992, účinnost 1.1.1993) 
 

- Havarijní plán města Železný Brod (platnost 30.1.2001, účinnost 19.2.2001) 
 

- Cenový výměr hřbitovních poplatků pro Město Železný Brod (platnost 

24.4.2003, účinnost 13.5.2003) 
 

- Obecně závazná vyhláška č. 7/2003, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška Města Železného Brodu č.2/2003 o poplatku při uzavírání 

manželství (platnost 3.7.2003, účinnost 28.7.2003)  
 

- Obecně závazná vyhláška č. 10/2003,  kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška Města Železného Brodu č.5/2003 Zásady pronajímání obecních 

bytů ve Městě Železný Brod (platnost 30.10.2003, účinnost 20.11.2003) 
 

- Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška města Železný Brod č. 8/2003 o příspěvku na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin v Železném Brodě 

(platnost 23.12.2004, účinnost 1.1.2005) 
 

- Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených Městem Železný Brod (platnost 26.5.2005, 

účinnost 1.9.2005)  
 

- Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška města Železného Brodu č. 3319/2000, o provozu městské tržnice 

(platnost 14.4.2005, účinnost 19.5.2005) 
 

- Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů (platnost 8.12.2005, 

účinnost 1.1.2006) 
 

- Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o zřízení městské policie, 

podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho 

nošení (platnost 8.12.2005, účinnost 1.1.2006) 

 

 
 



 2 

- Obecně závazná vyhláška č. 11/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška města Železný Brod, kterou se vydává Domovní řád, Vyhláška 

Zabezpečení schůdnosti chodníků v zimním období ze 7.12.1995, Vyhláška 

městského zastupitelstva v Železném Brodě ze dne 7. března 1996 o 

pořádání veřejných produkcí, Obecně závazná vyhláška města Železný Brod 

č.3/2003 O používání zábavné pyrotechniky (platnost 8.12.2005, účinnost 

1.1.2006) 
 

- Nařízení č.2/2005, kterým se zrušuje Nařízená města č.5 ze dne 5.6.2001 „O 

režimu dopravy a parkování motorových vozidel na místních komunikacích a 

jejich úsecích, parkovištích a jiných plochách“ a „Nařízení č.1/2005 Tržní 

řád“ ( platnost 13.12.2005, účinnost 1.1.2006) 
 

- Nařízení č.2/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikací a jejich 

úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní 

soupravy  (platnost 14.2.2006, účinnost 21.3.2006) 
 

- Nařízení č.3/2006, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít pouze ke stání silničního 

motorového vozidla za sjednanou cenu  (platnost 20.6.2006, účinnost 

17.7.2006) 
 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2008, kterou se vydává 

Požární řád města Železný Brod (platnost 17.9.2008, účinnost 7.11.2008) 
 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2010 o místním poplatku 

ze psů (platnost 8.12.2010, účinnost 1.1.2011) 
 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 3/2011 o zákazu kouření 

(platnost 16.3.2011, účinnost 19.4.2011) 
 

- Nařízení č.4/2011 kterým se mění nařízení města č.3/2006, kterým se 

vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít pouze ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu 

(platnost 4.10.2011, účinnost 1.12.2011) 
 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 6/2011, kterou se zrušuje 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o vytvoření a použití účelových 

prostředků „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ na území Města Železný 

Brod (platnost 12.12.2011, účinnost 1.1.2012) 
 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2012, kterou se zrušuje 

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2010 o místním poplatku 

za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené 

Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (platnost 6.2.2012, 

účinnost 8.2.2012) 
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- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2012, kterou se zrušuje 

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 3/2010 o místním poplatku 

za lázeňský nebo rekreační pobyt a Obecně závazná vyhláška města Železný 

Brod č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity (platnost 6.2.2012, 

účinnost 23.2.2012)     
 

 

- Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška o řádu pro pohřebiště (platnost 24.6.2013, účinnost 1.8.2013) 
 
 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2014 kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška č. 6 o zřízení městské policie, podrobnostech 

stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení (platnost 

5.5.2014, účinnost 27.5.2014) 
 

- Nařízení č. 2/2014 Tržní řád (platnost 1.10.2014, účinnost 17.10.2014) 
 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2015 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství (platnost 2.2.2015, účinnost 24.2.2015) 
 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2015, kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2015 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství (platnost 8.6.2015, účinnost 27.6.2015) 

 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2016 o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů (platnost 25.4.2016, účinnost 18.5.2016) 
 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 3/2016 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů (platnost 5.12.2016, účinnost 1.1.2017) 

 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 4/2016 kterou se stanoví 

školský obvod mateřských škol zřízených Městem Železný Brod (platnost 

5.12.2016, účinnost 1.1.2017) 

 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2017 o regulaci 

provozování hazardních her (platnost 4.12.2017, účinnost 1.1.2018) 

 

- Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 1/2018 o stanovení kratší 

doby nočního klidu (platnost 4.6.2018, účinnost 23.6.2018) 

 

 

 

 

 


