Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2005
o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích
přístrojů povoleno
Zastupitelstvo města Dobřany se na svém zasedání dne 16.3.2005 usnesením č. 507 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
1. Provozování a umisťování výherních hracích přístrojů1) je zakázáno ve školách, školských
zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví,
jakož i v sousedství uvedených budov. Tento zákaz se vztahuje na umístění výherního
hracího přístroje do okruhu vzdálenosti 100 m od těchto budov.
2. Provozování výherních hracích přístrojů v obci nelze povolit v tomto okruhu vzdáleností:
a) Do 100 m od budovy Základní školy ve Školní ulici č.p. 48 a Základní školy na tř. 1.
máje č.p. 618, od budovy ZUŠ, ul. Stromořadí č.p. 439, od budovy MŠ ul. Loudů č.p.850,
od budovy MŠ ul. Stromořadí č.p. 922,od budovy Městské úřadu na Náměstí T.G.M. 1, od
budovy Farnosti na Náměstí T.G.M.č.p. 3, od budovy kostela sv. Mikuláše na Náměstí
T.G.M., od budovy kostela sv. Víta na Náměstí T.G.M., od budovy zdravotního střediska
ul. Stromořadí č.p. 956.
b) Okruhy vzdálenosti do 100 m jsou vyznačeny v mapové příloze, která je nedílnou součástí
této vyhlášky.
Čl. 2
1. Pokutu do výše 150 000,- Kč uloží obec právnické osobě, která provozuje výherní hrací
přístroj bez povolení a v rozporu s tímto zákonem2).
2. Pokutu do výše 150 000,- Kč uloží obec i fyzické osobě, provozuje-li tato výherní hrací
přístroj na českou měnu bez povolení a v rozporu s tímto zákonem2).
3. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se obec o porušení povinností nebo ztrátě
oprávnění k provozování výherního hracího přístroje dověděla, nejpozději však do tří let
ode dne, kdy k porušení povinností nebo ztrátě oprávnění došlo.
4. Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci.
5. Pokuty jsou příjmem rozpočtu obce.
Čl. 3
Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti
této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat v okruhu vzdálenosti stanoveném v čl. 1
nejdéle do doby stanovené ve vydaném povolení.

Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.4.2005

……………………..
Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

…………………………
Jaroslav Sýkora
starosta města Dobřany

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.3.2005
Sejmuto z úřední desky dne: 1.4.2005
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§17 odst.1/ zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích ve znění pozdějších novel
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích ve znění pozdějších novel

