
Seznam  obecně závazných vyhlášek Obce Drahonín 

 

 

i  Značka Název vyhlášky Schválení Nabytí 

platnosti 

Nabytí 

účinnosti 

Pozbytí 

platnosti 

Nahrazeno 

vyhláškou 

 02/2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací 

kapacity 

19.12.2018 20.12.2018 1.1.2019   

 01/2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt 

19.12.2018 20.12.2018 1.1.2019   

 02/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromaždování , 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Drahonín 

 

10.8.2015 11.8.2015 1.9.2015   

 01/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromaždování , 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Drahonín 

 

 

13.5.2015 

 

14.5.2015 

 

1.6.2015 

 

31.8.2015 

 

2/2015 

 01/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 

27.12.2012 

 

28.12.2012 

 

1.1.2013 

  

 04/2010 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška obce Drahonín č. 01/1999, o chovu zvířat na území obce 

Drahonín 

 

30.12.2010 

 

31.12.2010 

 

1.1.2011 

  

 03/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 

30.12.2010 

 

31.12.2010 

 

1.1.2011 

 

31.12.2012 

 

01/2012 

 02/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 30.12.2010 31.12.2010 1.1.2011   



 01/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

  

10.2.2010 

 

10.2.2010 

 

2.3.2010 

 

30.12.2010 

 

03/2010 

 05/2008 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 

13.3.2008 

 

15.3.2008 

 

31.3.2008 

 

10.2.2010 

 

01/2010 

 04/2008 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Drahonín 

 

13.3.2008 

  

15.3.2008 

 

31.3.2008 

  

 03/2008 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 25.1.2008 28.1.2008 12.2.2008 30.12.2010 02/2010 

 02/2008 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 25.1.2008 28.1.2008 12.2.2008   

 01/2008 Požární ochrana 25.1.2008 28.1.2008 12.2.2008   

 


