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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

náměstíHrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Číslodatové zprávy zveřejnění: 108777glg2

Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Mjnisterstvo vnitra jakoŽto správce Sbírky právních předpisů územníchsamosprávných celků a některých správních

ÚřadŮvsouladus§3odst.

1zákona č.35/2021Sb.,oSb-írceprávníchpředpisůúzeáníchsamosprávňýchcelkůa

některých správních úřadů,potvrzuje vy,hlášení právního předpisu.
Vkladatel: obec Žetízy

Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
Čísloprávního předpisu: 1t2o22
Název Právního PředPisu: Obecně závazná vyhláška obce Želízy é.lt2o22, kterou se zrušujíněkteré
obecně

závazné vyhlášky obce

Datum vydání právního předpisu: 21.09,?-O22

ZakonnézmocněnÍ: ÚstavnízákonČ. 1/1993 Sb.,ÚstavaČeskérepubliky-čl.104odst,3_zrušovacíoZV
Oblast právní úpravy: zrušovací
Účinnost právního předpisu: 1 5,1 0,2022
Datum a Čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 29,09.202210:45
Toto je automaticky generovan á zpráva, Neodpovídejte na ni.
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odbor veřejné správy, dozoru a kontro|y

náměstíHrdinů 163413
140 21 Praha 4

Číslodatové zprávy zveřejnění: 1\8777glg2

vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
Mjnisterstvo vnitra jakoŽto správce Sbírky právních předpisů územníchsamosprávných celků a některých správních

ÚřadŮ v souladu s § 5 odst. 2 věty druhé č.35/2021Sb,, o Sbírce právních předpisů Ůzemních samospřáuných celků a

některých správních úřadů,provedt opravu v metadatech,
Vkladatel: Obec Želízy

Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
Čísloprávního předpisu: 1t2O22
Název Právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Želízy ě,1t2o22, kterou se zrušujíněkteré obecně
závazné vyhlášky obce
Datum vydání právního předpisu: 21,09,2_022

ZakonnézmocněnÍ: ústavnízákonč.1/1993 Sb.,ÚstavaČeskérepubliky-čl.104odst.3-zrušovacíoZV
Oblast právní úpravy: zrušovací
Účinnost právního předpisu:

1

4,1

0.2022

Datum a Čas zveřejněníprávního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 29.09.20221O:45

Provedená oprava v metadatech:
Datu m na bytí účin n osti

:
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Toto je automaticky 8enerovan á zpráva, Neodpovídejte na ni,
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