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Obecně závazná vyhláška města Králíky č. 1/2017 

O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/1998,  o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování 

státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1999 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů 

vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou a vlastníkům obytných budov a bytů na opravy 

bytového fondu nesouvisející se záplavami 

PP/234/V/2017 
 

 

Obecně závazná vyhláška města Králíky  

č. 1/2017, 

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/1998, o vytvoření a použití účelového fondu obce 

v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1999 

určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům 

obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou a vlastníkům 

obytných budov a bytů na opravy bytového fondu nesouvisející se záplavami. 

Zastupitelstvo města Králíky se na svém zasedání dne 10.04.2017 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:  

Článek 1 

 Zrušení obecně závazné vyhlášky  

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/1998, o vytvoření a použití účelového fondu obce v 

rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1999 

určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných 

budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou a vlastníkům obytných budov a 

bytů na opravy bytového fondu nesouvisející se záplavami, vydaná Zastupitelstvem města 

Králíky dne 19.10.1998. 

Článek 2 

Účinnost  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.05.2017. 
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