MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí se na svém zasedání dne 28.03.2012 usneslo (us.č.
46/2012) vydat na základě § 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“) a na základě ustanovení §
50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje jednak dle § 10 písmena a) zákona o obcích a jednak dle § 50 odst. 4
zákona o loteriích místa, na kterých mohou být provozovány sázkové hry podle § 2 písmen e),
g), i), l), m) a n) zákona o loteriích, loterie a jiné podobné hry podle § 2 písmena j) a § 50
odst. 3 zákona o loteriích.
Čl. 2
Cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky při použití zákonného zmocnění dle § 10 písm. a) zákona o obcích je
přispět k omezení provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, které
často tvoří tzv. předpolí1) činností rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy
(např. lichva, krádeže, loupeže, rozvrat rodin).
Čl. 3
Určení míst
Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené v čl. 1 této vyhlášky je povoleno provozovat
pouze na místech a v počtech za všechny sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, je-li
sázková hra, loterie nebo jiná podobná loterie provozována prostřednictvím přístroje,
uvedených v příloze této vyhlášky.
Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

.
Karel Vrbický, v.r.
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 02.04.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 18.04.2012
1)

viz nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 11/09 a 13/09

Mgr. Dagmar Tesarčíková, v.r.
starostka

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o regulaci provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her
Seznam míst dle čl. 3 vyhlášky:
Adresa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ČSA č.p. 99
Děčínská č.p. 341
Náměstí Míru č.p. 10
Náměstí Míru č.p. 14
Sídliště č.p. 698
Sokolovská č.p. 110

Počet
přístrojů
2
2
2
2
2
2

