Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž úřad postupuje
z. č. 128/2000 Sb. o obcích
vyhl. č. 20/2001, Statut města Brna
z. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
z. č. 123/1998 o právu na informace o životním prostředí
z. č. 500/2004 Sb. správní řád
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválená RMČ Brno-Líšeň
z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
z. č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
z. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
z. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
z. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
z. č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví
z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
vyhl. č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
z. č. 21/2006 Sb. o ověřování
vyhl.č.36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
z. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech
z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv)
z. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
z. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
z. č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
z. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
z. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
z. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů
z.č.133/1985 Sb. o požární ochraně
z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
vyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
z. č. 280/2009 Sb., daňový řád
z. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích
z. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
z. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
z. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole)
Vyhláška č. 416/2004 Sb. ,kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
z. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
z. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
vyhláška MV č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných
celků
vyhláška MV č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných
celků
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nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů
z. č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
z. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů
z. č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů
z. č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů
z. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
z.č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách
z. č. 186/2013 Sb. o státním občanství ČR
z. č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů
z. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel
z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
z. č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
z. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
z. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
z. č. 40/2009 Sb., trestní zákon
z. č. 141/1961 Sb. trestní řád
z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
z. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
z. č. 549/91 Sb. o soudních poplatcích
z. č. 561/2004 Sb. školský zákon
z. č.306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením
vyhl. č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a o některých náležitostech docházky
vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování
z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci
územně plánovací činnosti
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
vyhl. č. 398/2009 SB., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
z. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
z. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
z. č. 243/1992 Sb., kterým se upravují otázky týkající se zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě
z. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti ČR (katastrální zákon)
z. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
vyhl. statutárního města č. 23/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
vyhl. statutárního města Brna č. 24/2001 o místním poplatku za provoz, shromažďování ,sběru,
přepravy, třídění ,využívání a odstraňování komunálního odpadu
vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
z. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
z. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
z. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
z. č. 99/2004 Sb. o rybářství
z. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
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z. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
z. č. 305/2000 Sb., o povodích
z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
z. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů
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