OBECN

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

M STA LUHA OVICE
. 1/2000
kterou se m ní a dopl uje obecn závazná vyhláška . 2/1998 Tržní ád
ve zn ní vyhlášek . 2/1999 a 6/1999 (úplné zn ní 7/1999)
M stská rada v Luha ovicích vydává v souladu s ustanovením § 18 zákona . 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání ve zn ní pozd jších p edpis a v souladu s ustanoveními § 16
odst. 1 a § 45 písm. l) zákona NR . 367/1990 Sb., o obcích ve zn ní pozd jších p edpis ,
novelu obecn závazné vyhlášky . 2/1998 ve zn ní vyhlášek . 2/1999 a 6/1999 (úplné zn ní
vydáno pod . 7/1999) takto:

(1) l. I. odst. (1) zní:

l. I

Tržní ád upravuje podmínky nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb provád né mimo
provozovny ur ené kolauda ním rozhodnutím ke shora uvedenému ú elu podle zvláštního
zákona1) na území m sta Luha ovice. Mimo provozovny ur ené kolauda ním rozhodnutím k
ú elu uvedeném ve v t první, je prodej zboží a poskytování služeb povoleno na území m sta
Luha ovice jen na m stských tržištích (dále jen "tržišt "), a to formou pultového prodeje s
výjimkou odst. 2 tohoto lánku a lánku II. odst. 3 v ta t etí.
(2) l. I. odst. (3) písm. a) zní:
vymezené plochou pod velkým altánem u prodejního stánku pod poštou, které je ur eno pro
pultový prodej ovoce, zeleniny, kv tin, potraviná ských výrobk , rostlinných a živo išných
výrobk z vlastní drobné p stitelské nebo chovatelské innosti, lesních plodin, ru n
pletených a há kovaných výrobk , výrobk emeslného zpracování p írodního materiálu s
výjimkou prodeje zboží uvedeného v l. V. odst. (3) této vyhlášky a pro poskytování služeb.
l. II
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dnem 1.7.2000
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