
 
M Ě S T O                      T R U T N O V 

                                                     
 

 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

 
 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  č. 6/2004 

 
KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA TRUTNOVA  

 
Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 29. listopadu 2004 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 
Článek 1 

Zrušující ustanovení 
(1) Zrušuje se: 
a) obecně závazná vyhláška č. 5/1997, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu 

poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami 
a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - 
záplavou, 

b) obecně závazná vyhláška č. 2/1998, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/1997, o 
vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového 
fondu pro rok 1997, určeného pro obce, postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům 
obytných budov a bytů, poškozených živelnou pohromou - záplavou, 

c) obecně závazná vyhláška č. 16/1998, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školních 
družinách škol zřizovaných městem Trutnov, 

d) obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol 
zřízených městem Trutnovem.  

 
(2) Zrušuje se: 
a) obecně závazná vyhláška č. 3/1998, o omezení činností v městské památkové zóně, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1992, o omezení činností v MPZ, zásady ochrany životního prostředí, 
dopravy a místních stavebních podmínek v MPZ, ve znění vyhlášky č. 13/1993, 

b) obecně závazná vyhláška č. 1/2001, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, zeleně 
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. 

 
Článek 2 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005 s výjimkou článku 1 odst. 2, který 

nabývá účinnosti 1. července 2005. 
 
 
 
 
 

Mgr. Ivan Adamec v. r. 
starosta města Trutnova 

 
 
 
 
 

Ing. Hana Horynová v. r. 
místostarostka 

Platnost od: 30. 11. 2004 Č. usnesení: 2004-389/7 Sejmuto z úřední desky dne: 16. 12. 2004 
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