MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 2/2015
o stanovení veřejně přístupných míst, kde je povoleno provozovat sázkové hry,
loterie a jiné podobné hry a stanovení podmínek, za kterých je povoleno
provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém zasedání dne 02.09.2015
usnesením č. 128/6/15/ZM usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o loteriích“) a v souladu s § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
(1) Předmětem vyhlášky je stanovení opatření k omezení hraní a propagace
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her. Předmětem vyhlášky
není omezení reklamy šířené na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení
zřízeného podle zvláštního právního předpisu1.
(2) Cílem vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména
ochranou mladistvých, sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně
nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových
hrách, loteriích a jiných podobných hrách a předcházení záporným jevům
spojeným s hraním některých sázkových her, loterií a jiných podobných her,
které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku.
Článek 2
Základní ustanovení
(1) Vyhláška stanovuje podle § 50 odst. 4 zákona o loteriích veřejně přístupná místa
ve městě Nové Město pod Smrkem, kde mohou být sázkové hry, loterie a jiné
podobné hry provozovány.
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§ 2 odst.1 písm.f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů

(2) Vyhláška dále stanovuje podle § 10 písm. a) zákona o obcích a § 50 odst. 4
zákona o loteriích podmínky, za nichž mohou být sázkové hry, loterie a jiné
podobné hry provozovány.
Článek 3
Určení míst
Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle
§ 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „výherní zařízení“) lze
provozovat pouze na těchto místech:
a) ESPRESOBAR - HERNA, Palackého 283, Nové Město pod Smrkem
b) HERNA UFO, Myslbekova 259, Nové Město pod Smrkem
c) HERNA JIZERAN, Švermova 953, Nové Město pod Smrkem
d) HERNA RIO, Husova 154, Nové Město pod Smrkem
e) HERNA HVĚZDA, Mírové náměstí 148, Nové Město pod Smrkem
Článek 4
Podmínky provozování
1) Výherní zařízení lze provozovat pouze v čase 20–24 h.
2) V době 00–20 h musí být výherní zařízení odpojená od zdroje elektrické energie.
3) Výherní zařízení lze provozovat pouze při splnění všech těchto podmínek:
a) odstranění veškerých vnějších reklam upozorňujících na hazardní hry
z objektu provozovny, v níž jsou provozována výherní zařízení (dále jen
„provozovna“), tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů2,
b) přemístění venkovních jackpotů dovnitř provozovny a to tak, aby vizuální
reklama nemohla ovlivňovat mladistvé a neprovokovala místní veřejnost
a návštěvníky města, tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů2,
c) umístění tabulí s těmito nápisy uvnitř provozovny:
i) zákaz vstupu osobám mladším 18 let;
ii) můžete přijít o velké peníze;
d) umístění nápisu „hraješ-li, neriskuj vše“ na každé výherní zařízení;
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Ruší se Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení veřejně přístupných míst,
kde je povoleno provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a stanovení
podmínek, za kterých je povoleno provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
ze dne 26.06.2013.
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.10.2015
..........................................
Ing. Pavel Smutný
starosta
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky Městského úřadu dne:

..........................................
Ing. Miroslav Kratochvíl
místostarosta
04.09.2015
23.09.2015

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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