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326 776 643
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V Mnichově Hradišti 21.02.2022
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žádost o zveřejnění oznámení o vyhlášení OZV 1t2O22
Hradiště na úředníchdeskách oRp Mnichovo Hradiště

-

q0, 4

školské obvodY Mnichovo

Na základě zákona č.351t2o21 Sb. o Sbírce právních předpisŮ Územních samosprávných
celků a některých správních úřadůvás žádáme o zveřejnění na vaŠichÚředních deskách
alespoň po do'bu 15 dnů oznámení o vyh!ášeni práv_ního předpisu, které_.vám zasíláme
vpříloze.'Jednáseozveřejnění našínovéozv ě. 1t2o22, kterousestanoví ŠkolskéobvodY
základních škol zřízenycn městem Mnichovo Hradiště a Části Školskéhoobvodu základní
školy zřízenéměstem Mnichovo Hradiště.
ozÝ v plném znění jsme umístili také na našich webových stránkách
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S pozdravem

lrena křesťanová
referent odboru správních činností
a živnostenský úřad
1 příloha

Rozdělovník

obec Bílá Hlína, obec Boseň, obec Branžež,obec Březina, obec Dolní Krupá,
nad
Obec Horní Bukovina, obec Chocnějovice, Obec Jivina, Obec KláŠter HradiŠtě
obec
Jizerou, obec Kněžmost, obec K'oryta, obec Loukov, obec Loukovec,
ptýrov, obec
Mohelnice nad Jizerou, óu". Mukař'ov, obec Neveklovice, obec
Rokytá, Obec Sezemice, Obec Strážiště, Obec Zd'ár

Irena křesťanová
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ůzemníchsamo§právných ce}ků
a některých správních úřadů

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů t634l3 L4o

2tPraha 4
Číslodatové zprávy zveřejnění: 1005592878

Oznámení o vyh!ášení právního předpisu

samosprávných celkŮ a některých sPrávních ÚřadŮ v
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních
předpisů územníchsamosprávných celkŮ a některých sPrávních
souladu s § 3 odst.l zákona č,35l2o2LSb., o Sbírce právních
úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu,
Vkladatel: Město Mnichovo Hradiště
Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
Čísloprávního předpisu:

tl2022

základních škol zřízených městem Mnichovo
Název právního předpisu: kterou se stanoví školskéobvody
Mnichovo Hradiště
Hradiště a část školského obvodu základní školy zřízené městem
Datum vydání právního předpisu: t4,02,2022

středním, vyššímodborném
Zakonné zmocnění: zákon č. 567l2oo4Sb., o předškolním, základním,

a

jiném vzdělávání

- § 178 odst, 2 písm. b) a c)

Oblast právní úpravy: školské obvody - základní školy
Účinnost právního předpisu : 08,03,2022
právních předpisů: 2L,o2,2o2208:34
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce
ni,
Toto je automaticky generovaná zpráva, Neodpovídejte na
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