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Poskytnutí informace podle 5 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obecní živnostenský úřad obdržel dne 25062018 Vaší žádost podle zákona 1OGI199 Sb.. o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací týkajících se:

1) změny využítí prostor na adrese Příbram, Boženy Němcové 250, z hostinských prostor na hernu

2) získání povolení k provozu herny, dle zákona 186í2016 Sb firmy Tomáš lví. na výše uvedené

adrese

Vzhledem k tomu, že tato problematika nenáleží do působnosti Obecního živnostenského úřadu, požádali

jeme v rámci Městského úřadu Příbram o vyjádření Odbor Stavební úřad a územní plánování a Odbor

ekonomický.

Přikládáme jejich vyjádření.

K bodu 1)

K uvedenému bylo dohledáno kolaudační rozhodnutí ve věci: SÚ! 4823í2002NL ze dne: 6.12.2002,

kterým byla stavba: stavební úpravy objektu Příbram VII, B. Němcové 249 za účelem zřízení herny na

pozemku: stavební parcela 1036 v kat. území Březové Hory uvedena do trvalého užívání. Stavebníkem byl

tehdy TIPSPORT, a.s. Beroun, Václavské náměstí 56í802, 101 00 Praha 1. Vrámci oprav číslování

popisných čísel objektu původní „Mototechny“v r. 2010 bylo o. 249 změněno na 250 a následně vydáno i

opravné usneseni k původnímu kolaudačnlmu rozhodnutí. 2 uvedeného vyplývá, že herne je na čp. 250

v Příbrami Víl legálně od r. 2002.

K bodu 2)

Adresa Příbram VII, Bož. Němcové 250, je uvedena v Obecně závazné vyhlášce města Příbram „2014 ze

dne 15. prosince 2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány VHP, loterie a jiné podobné

hry na území města Příbram. Povolení k umístění herního prostoru bylo vydáno na základě zákona

186í2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů a v souladu 5 Obecné závaznou

vyhláškou 112014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány VHP,

loterie a jiné podobné hry.
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