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5
N AŘ Í Z E N Í
ze dne 3. června 2002,
kterým se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1998 Tržní řád
Rada města Český Krumlov vydává dle
ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §
11, § 61 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, toto nařízení
města:
Část I.
Městská vyhláška č. 7/1998 Tržní řád, ve
znění vyhlášek č. 2/1999, č. 2/2000, č.
3/2000, nařízení města č. 10/2001, č.
17/2001, č. 1/2002, č. 2/2002 a č. 4/2002, se
doplňuje takto:
V příloze č. 1. Místa pro prodej a poskytování služeb (tržiště), jejich rozdělení a stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti Český Krumlov se v bodě 3. Sezónní stánky,
mobilní pulty, předzahrádky - restaurační
zahrádky, mobiliář za posledním odstavcem,
který končí větou „…parc. č. 709, k. ú. Český
Krumlov“, doplňuje odstavec, který zní takto:
* za předpokladu splnění podmínek stanovených Tržním řádem se povoluje stánkový prodej zmrzliny z boxu, na pozemku parc.
č. 1297, k. ú. Český Krumlov, v ul. Široké
před č. p. 73
* za předpokladu splnění podmínek stanovených Tržním řádem se povoluje doplňkový prodej rychlého občerstvení v podloubí
hotelu The Old Inn, parc. č. 21, k. ú. Č.
Krumlov, na pozemku společnosti Bohemia
Properties.
V příloze č. 3 Seznam předsunutých forem prodeje (předzahrádek) Český Krumlov
se za bod č. 22 vkládá:
23. Zlatý Anděl s. r. o
nám. Svornosti 11
Český Krumlov
parc. č. 16/2, k. ú. Český Krumlov

V ostatním zůstává městská vyhláška č.
7/1998 beze změn.
Část II.
Platnost a účinnost.
Toto nařízení města nabývá účinnosti
patnáctým dnem následujícím po dni jeho
vyhlášení.

Antonín Princ, v. r.
starosta
Miloš Michálek, v. r.
zástupce starosty

