
Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 

1 

M Ě S T O  P Ř Í B R A M 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014  
ze dne 15. prosince 2014, 

o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné 

podobné hry 

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 15. prosince 2014 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 ustanovením § 

10 písm. d) 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 stanovuje místa na území města Příbram, na kterých mohou být 
provozovány: 
a) výherní hrací přístroje dle § 2 písm. e) zákona o loteriích,  
b) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení 

centrálního loterního systému dle § 2 písm. l) zákona o loteriích, 
c) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení dle § 2 písm. n) zákona 

o loteriích, 
d) loterie a jiné podobné hry povolené Ministerstvem financí dle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.  

Čl. 2 

Určení míst 

Výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry uvedené v Čl.1 této obecně závazné vyhlášky 

lze provozovat pouze na místech uvedených v Příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 3 

Přechodné ustanovení 

Výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry uvedené v Čl.1 této obecně závazné vyhlášky, 

jejichž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, 

lze provozovat na místech neuvedených v této obecně závazné vyhlášce nejdéle do doby 

stanovené vydaným povolením. 
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Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1) Tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo Zastupitelstvo města Příbram usnesením č. 
64/2014/ZM dne 15. prosince 2014. 

2) Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky vykonává Odbor ekonomický 
Městského úřadu Příbram ve spolupráci s Městskou policií Příbram. 

3) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 
2/2012  ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány 
výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry.   

4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni 
jejího vyhlášení, který nastává dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu 
Příbram. 

MĚSTO PŘÍBRAM 
otisk úředního razítka 

      Ing. Jindřich Vařeka v.r.                                                          Bc. Alena Ženíšková v.r. 
                         starosta                                                                           1. místostarostka 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 07.01.2015                            Sejmuto dne: 27.01.2015 

Zpracoval: Odbor ekonomický Městského úřadu Příbram 

Zveřejněno na internetových stránkách města: 07.01.2015  
 



Město Příbram Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné 

podobné hry 

Místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry: 
Příbram II, Jiráskovy sady 18 
Příbram II, Dlouhá 141 
Příbram II, Fibichova 674 
Příbram III, Alešova 124 
Příbram III,  Mixova 211 
Příbram III, Jungmannova 212 
Příbram IV, Březnická 43 
Příbram IV, Březnická 44  
Příbram IV, Aloise Jiráska 264 
Příbram V-Zdaboř, Poštovní 3 
Příbram V-Zdaboř, Zdabořská 61 
Příbram V-Zdaboř, Brodská 601 
Příbram VI-Březové Hory, Rožmitálská 164 
Příbram VII, Žežická 234 
Příbram VII, Bož. Němcové 249 
Příbram VII, Bož. Němcové 250 
Příbram VII, Edvarda Beneše 322 
Příbram VII, Legionářů 378 
Příbram VII, Legionářů 400 
Příbram VIII, Čechovská 56 
Příbram VIII, Budovatelů 139 

 


