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MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 4/2015 ze dne 22.06.2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných
her na území obce
Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště se na svém zasedání dne 16.12.2015 usnesením
č. 151216/ZM/120 usneslo vydat na základě § 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), §35 a § 84 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška města Mnichovo Hradiště stanovuje místa a čas, ve kterých
mohou být provozovány 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 č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “sázkové hry, loterie a jiné
podobné hry”).

Čl. 2
Určení míst
Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry lze provozovat pouze na místech uvedených v
Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 3
Určení času
Od 1.1.2016 na místech uvedených v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky lze
provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry pouze v čase:
neděle – čtvrtek od 18:00 do 02:00 hodin
pátek – sobota od 18:00 do 03:00 hodin.

Čl.4
Přechodné ustanovení
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 č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, jejichž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této
obecně závazné vyhlášky, lze provozovat do doby stanovené vydaným povolením, nejdéle
však do 31.12.2015.
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Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 ze dne
22.6.2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města.

Čl.6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Mgr. Ondřej Lochman Ph.D. v.r.
starosta města

Mgr. Jiří Bína v.r.
místostarosta města

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
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Příloha č. 1 k OZV č. 5/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných
her na území obce

Místa, na kterých lze provozovat sázkové hry, loterii a jiné podobné hry:
Mnichovo Hradiště, Podskalská 225
Mnichovo Hradiště, Víta Nejedlého parc. č. 1992/6
Mnichovo Hradiště, Víta Nejedlého 279
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Příloha č. 2 k OZV č. 5/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných
her na území obce
Pravidla regulace loterií a jiných podobných her na území Města Mnichova Hradiště
Loterie a jiné podobné hry nesmí být provozovány:
1) V okruhu 200 metrů od Masarykova náměstí
2) V okruhu 50 metrů od ostatních chráněných objektů a areálů (sportoviště, stadion,
dětská hřiště, pískoviště, nádraží, kino, školská zařízení, zdravotnická zařízení,
sociální zařízení, budovy veřejné správy, areál zámku, volnočasové centrum,
knihovna, kostel, fara, smuteční síň atd.)
3) Rozhodné pro posouzení provozovny je umístění vstupu do objektu, v němž se loterie
a jiné podobné hry provozují nebo mají provozovat
4) Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby rada města rozhodovala o schválení či
zamítnutí každé podané žádosti o novou hernu na území města a místních částí

