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MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ  
 

O b e c ně  z á v a z n á  v y h l á š k a  č .  4 / 2 0 1 2  
města Mnichovo Hradiště 

 
ze dne 25.06.2012 

 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ze dne 27.02.2012, o zákazu provozování 

loterií a jiných podobných her na celém území města Mnichovo Hradiště 

 

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště se dne 25.06.2012 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 
odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273//2001 Sb., 
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., 
zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., 
zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 
zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 
zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a 
zákona č. 72/2012 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Článek 1 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ze dne 27.02.2012, o zákazu provozování loterií a 
jiných podobných her na celém území města Mnichovo Hradiště. 

 

Článek 2 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.07.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Arnošt Vajzr v.r.                                                                                            Mgr. Jiří Bína v.r. 
           starosta města                                  místostarosta 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.mnhradiste.cz   
                Vyvěšeno dne:                   Sejmuto dne:                                                         .............................                                    ...............................  
                                                   .....................................................                   ...................................................                
                     osoba pověřená vývěsní službou   osoba pověřená vývěsní službou 
                               
 
        ....................................................                               ...................................................  
               podpis, razítko úřadu                                                            podpis, razítko úřadu 


