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Zastupitelstvo města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 02.11.2020 

usnesením č. 507/Z/021120 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje 

vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Článek 2 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

Ing. Miloš Mička 
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Petr Frajvald   Ing. Daniela Maixnerová  

místostarosta  místostarosta 
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