Přehled nejdůležitějších právních předpisů
podle nichž Město Roztoky jedná a rozhoduje zveřejněných dle § 5 odst. 1 písm. e) zák.
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Uvedené zákony se rozumí v platném znění:





































Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních lidských práv a svobod
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách







Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Informace o nových právních předpisech, publikovaných ve Sbírce zákonů a dalších zdrojích,
najdete na webových stránkách MV ČR: http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx

