Město Dobřany
Obecně závazná vyhláška města Dobřany č. 2/2017
o regulaci provozování hazardních her
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Dobřany se na svém zasedání dne 18.10.2017 usnesením č. 551 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o
obcích“) a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je zajištění veřejného pořádku.

Článek 2
Zákaz provozování
Provozování binga, živé hry a turnaje malého rozsahu se zakazuje na celém území města
Dobřany včetně částí města Šlovice a Vodní Újezd.

Článek 3
Povolení provozování
Technickou hru lze na území města Dobřany včetně částí města Šlovice a Vodní Újezd
provozovat pouze na těchto místech:
1) herna na adrese 17. listopadu 881, 334 41 Dobřany
2) herna na adrese náměstí T. G. M. 148, 334 41 Dobřany
3) herna na adrese Lipová 395, 334 41 Dobřany
a to jen v době od 11:00 hodin do 24:00 hodin.

Článek 4
Přechodné ustanovení
Bingo, technickou hru a živou hru povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze
provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení stran hazardních her citovaných
v této větě. Turnaje malého rozsahu, jejichž ohlášení bylo doručeno přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, lze na území města provozovat.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o
stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a o zákazu
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města ze dne 26.06.2013.

Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2018.

Bc. Martin Sobotka v.r
starosta města Dobřany

Vyvěšeno dne: 19.10.2017

Sejmuto dne:

06.11.2017

Ing. Lenka Tomanová v.r.
místostarostka města Dobřany

