_______________Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany_______________
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje
Zastupitelstvo obce Dobřany se na svém zasedání dne 31.3.2010 usnesením č. 779 usneslo vydat na
základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a s § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Určení míst
Výherní hrací přístroje lze provozovat pouze na těchto veřejně přístupných místech - restauracích,
hernách a barech nacházejících se na těchto adresách:
1.
2.
3.
4.
5.

HERNA
PIVNICE
HÁJKOVÁ"
CHARLES CAFÉ BAR
HERNA BAR MACAU
HERNA BAR ROYAL
NASHVILLE CLUB

"HÁJEK- 17. listopadu 881
Lidická 118
Nám. TGM 148
Lipová 395
Loudů

Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany

Čl. 2
Určení času
Na místech uvedených v Článku 1 lze provozovat výherní hrací přístroje v čase od 0.00 do 24.00
hodin.
Čl. 3
Přechodné ustanovení
Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně
závazné vyhlášky, lze provozovat na místech neuvedených v Článku 1, nejdéle do doby stanovené
vydaným povolením. 1) Tato vyhláška se vydává za účelem regulace veřejného pořádku na celém
území města Dobřany.
1) § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2009 ze dne 24.6.2009 o stanovení míst a času, ve kterých
mohou být provozovány výherní hrací přístroje.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu obecně naléhavého zájmu dne 1. 4. 2010.

Jaroslav Sýkora
starosta města Dobřany
Vyvěšeno dne: 1.4.2010
Sejmuto dne: 16.4.2010

Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

