
 Městský úřad Moravská Třebová 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, 
kterou se zrušuje vyhláška m ěsta Moravské T řebové č. 4/97 o fondu rozvoje 
bydlení ve zn ění obecn ě závazné vyhlášky č. 2/2000, 1/2001, 2/2001, 7/2002, 

2/2003 a 7/2004  
 
Zastupitelstvo města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 10.12.2007 
usnesením č. 239/Z/101207 usneslo vydat na základě ust.  § 84 odst. 2, písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Zrušuje se:  

a) vyhláška města Moravské Třebové č. 4/97 o fondu rozvoje bydlení města 
Moravské Třebové 

 
b) obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2000, kterou se 

doplňuje vyhláška města Moravské Třebové č. 4/97, o fondu rozvoje bydlení 
města Moravské Třebové 

 
c) obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 1/2001, kterou se mění 

vyhláška města Moravské Třebové č. 4/97, o fondu rozvoje bydlení města 
Moravské Třebové, ve znění vyhlášky č. 2/2000 

 
d) obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 2/2001- úplné znění 

obecně závazné vyhlášky města Moravské Třebové č. 4/97 o fondu rozvoje 
bydlení 

 
e) obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 7/2002, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 4/97 o fondu rozvoje 
bydlení ve znění vyhlášky č. 2/2000 a 1/2001 

 
f) obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 2/2003, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 4/97 o fondu rozvoje 
bydlení ve znění vyhlášky č. 2/2000, 1/2001, 7/2002 

 
g) obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 7/2004, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška města Moravské Třebové č. 4/97 o fondu rozvoje 
bydlení ve znění vyhlášky č. 2/2000, 1/2001, 7/2002 a č. 2/2003 

 
Článek 2 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008. 
 
 

RNDr. Josef Ošťádal 
Starosta 

 
JUDr. Miloš Izák                                                                        Ing. Václav Mačát 
  místostarosta                                                                                 místostarosta 



 Městský úřad Moravská Třebová 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne 13.12.2007 
Sejmuto z úřední desky dne : 2.1.2008 


