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Poř. číslo Popis Schválena Účinnost od Zrušena od Poznámka

1
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o použití koeficientu pro výpočet daně z 

nemovitosti
26.01.1900 01.04.1993 31.12.2008 zrušeno OZV č. 2/2008

9 Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o chovu zvířat na území obce Jaroměřice 08.08.2003 13.08.2003 01.01.2005 zrušeno OZV č. 2/2004

1/2003
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů
05.12.2003 01.01.2004 01.01.2005 zrušeno OZV č. 2/2004

2/2003 Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku 05.12.2003 01.01.2004 01.01.2020 zrušeno OZV č. 2/2019

1/2004
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o příspěvku na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
09.01.2004  1. 2. 2004 21.01.2005 zrušeno OZV č. 1/2005

2/2004

Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice o systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňovnání komunálních odpadů vznikajících na území 

Obce Jaroměřice a o systému nakládání se stavebním odpadem

09.01.2004 01.02.2004  1.4.2015 zrušeno OZV č. 1/2015

3/2004
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o poplatcích za provozovaný výherní hrací 

automat
09.01.2004 01.02.2004 14.06.2012 zrušeno OZV č. 1/2012

4/2004
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
16.12.2004 01.01.2005 13.03.2006 zrušeno OZV č. 1/2006

1/2005
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice, kterou se stanoví část společného 

školského obvodu základní školy 
21.01.2005 24.01.2005 01.06.2017 zrušeno OZV č. 1/2017

1/2006
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
24.02.2006 13.03.2006 01.01.2007 zrušeno OZV č. 1/2007
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1/2007
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
15.12.2006 01.01.2007 18.01.2008 zrušeno OZV č. 1/2008

1/2008
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
18.01.2008 18.01.2008 01.01.2009 zrušeno OZV č. 3/2008

2/2008
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice, kterou se stanoví výše koeficientu pro 

výpočet daně z nemovitostí
20.06.2008 31.12.2008 1. 1. 2016 zrušeno OZV č. 2/2015

3/2008
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
19.12.2008 01.01.2009 01.01.2010 zrušeno OZV č. 1/2009

1/2009
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
18.12.2009 01.01.2010 07.01.2011 zrušeno OZV č. 1/2010

1/2010
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
22.12.2010 07.01.2011 01.01.2012 zrušeno OZV č. 1/2011

1/2011
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
14.12.2011 01.01.2012 01.01.2013 zrušeno OZV č. 2/2012

1/2012
Obecně závazná vyhláška  obce Jaroměřice, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 3/2004 o poplatcích za provozovaný výherní hrací automat
13.06.2012 14.06.2012

2/2012
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
17.12.2012 1.1.2013 2.1.2014 zrušeno OZV č. 1/2013

1/2013
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
18.12.2013 1.1.2014 1.1.2015 zrušeno OZV č. 4/2014
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1/2014
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice, kterou se zakazuje požívání alkoholických 

nápojů na veřejných prostranstvích
18.7.2014 21.1.1900 3.9.2014 zrušeno OZV č. 2/2014

2/2014
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
3.9.2014 20.9.2014 12.11.2014 zrušeno OZV č. 3/2014

3/2014
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
12.11.2014 17.11.2014

4/2014
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
17.12.2014 1.1.2015 1.1.2016 zrušeno OZV č. 3/2015

1/2015

Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovnání komunálních odpadů  a nakládání 

se stavebním odpadem  na území obce Jaroměřice

11. 3. 2015 1. 4. 2015 26.01.2018 zrušeno OZV č. 1/2018

2/2015
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o stanovení koeficientu pro výpočet daně z 

nemovitých věcí
15. 7.2015 1. 1. 2016

3/2015
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
11.11.2015 1.1.2016 01.01.2017 zrušeno OZV č. 2/2016

1/2016 Požární řád 08.06.2016 28.06.2016 04.10.2018 zrušeno OZV č. 3/2018

2/2016
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
14.12.2016 01.01.2017 26.01.2018 zrušeno OZV č. 2/2018

1/2017
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice, kterou se stanoví část společného 

školského obvodu základní školy 
10.05.2017 01.06.2017
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1/2018
Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovnání komunálních odpadů  a nakládání 

se stavebním odpadem  na území obce Jaroměřice

10.01.2018 26.01.2018 05.12.2021 zrušeno OZV č.3/2021

2/2018
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
10.01.2018 26.01.2018 31.01.2019 zrušeno OZV č. 1/2019

3/2018
Obecně závazná vyhláška  obce Jaroměřice, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 1/2016 Požární řád
12.09.2018 04.10.2018

1/2019
Obecně závaznou vyhlášku obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovnání komunálních 

odpadů

14.01.2019 31.01.2019 30.01.2020 zrušeno OZV č. 1/2020

2/2019 Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku ze psů 16.12.2019 01.01.2020

3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství
16.12.2019 01.01.2020

1/2020
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
13.01.2020 30.01.2020 02.02.2021 zrušeno OZV č. 1/2021

1/2021
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
18.01.2021 02.02.2021 01.01.2022 zrušeno OZV č. 2/2021

2/20221
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství
11.10.2021 01.01.2022

3/2021
Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství
15.11.2021 05.12.2021


