MĚSTO CHODOV
NAŘÍZENÍ

MĚSTA CHODOVA

č. 2/2006,
o změnách některých obecně závazných vyhlášek přijatých městskou radou

Rada města Chodova se usnesla vydat v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:
Článek I.
Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 15/2000, tržní řád, se mění takto:
1. V článku 2 odst. 3 se na konci písm. b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) zrušují.
2. V článku 5 se odstavec 4 zrušuje.
3. V článku 6 odst. 1 se písmena a), c), d) a f) zrušují.
Dosavadní písmena b), e), g) a h) se označují jako písmena a) až d).
4. V článku 6 odst. 2 se slova „a) až f)“ nahrazují slovy „a) a b)“.
5. V článku 6 se odstavec 3 zrušuje.
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6. V článku 7 odst. 1 se písmena b), k), l) a m) zrušují včetně poznámek ) a ).
18
18
7. V článku 7 odst. 1 písm. d) se slova „a průběžné deratizace )“ včetně poznámky ) zrušují.
8. V článku 7 odst. 1 se zbylá písmena označují jako a) až j).
9. V článku 7 odst. 2 se slova „b), f), g), i), j), k), l), m) a n)“ nahrazují slovy „e), f), h, i) a j)“.
10. V článku 8 odst. 1 se slova „Městské policii Chodov a“ zrušují
Článek II.
Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 16/2000, o zabezpečení schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, se mění takto:
1. V článku 1 odst. 1 v druhé větě se slova „a na přilehlém chodníku rovněž majitel nemovitostí,
která v zastavěném území obce hraničí s místní komunikací nebo průjezdním úsekem silnice“
zrušují.
2. V článku 3 odst. 3 se druhá věta zrušuje.
3. V článku 4 se odst. 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
Článek III.
(1) Toto nařízené města bylo schváleno usnesením rady města č. 218/2006 dne 6. června 2006
a je účinné od 1. července 2006.
(2) Správní odbor městského úřadu se zmocňuje k vydání úplného znění obecně závazných vyhláška města Chodova č. 15/2000, tržní řád a č. 16/2000, o zabezpečení schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
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