Město Příbram

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019
MĚSTO

PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019
ze dne 9. září 2019,
o regulaci provozování hazardních her

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 9. září 2019 usnesením č. 188/2019/ZM
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a cíl

Předmětem vyhlášky je regulace a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku při
provozování hazardních her. Cílem vyhlášky je předcházení negativním jevům spojených s hraním
těchto her, které mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a dalších
patologických jevů. Dále pak ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně
nezralých osob před důsledky plynoucími z účasti na hazardních hrách.
Čl. 2
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje místa na území města Příbram, na kterých mohou být
provozovány tyto hazardní hry:
a) bingo dle § 3 odst. 2 písm. d) a § 39 zákona o hazardních hrách,
b) technická hra dle § 3 odst. 2 písm. e) a § 42 zákona o hazardních hrách,
c) živá hra dle § 3 odst. 2 písm. f) a § 57 zákona o hazardních hrách,

Čl. 3
Určení míst
Bingo, technickou hru a živou hru uvedené v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky lze provozovat
pouze na místech uvedených v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
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Čl. 4
Přechodné ustanovení

Bingo, technickou hru a živou hru uvedené v čl. 2 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 platnosti
vydaného povolení.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná
4/2018 ze dne 17. prosince 2018, o regulaci provozování hazardních her.

vyhláška

č.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení, který nastává dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Příbram.
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Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 8/2019

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019,
o regulaci provozování hazardních her
Místa, na kterých lze provozovat bingo, technickou hru a živou hru:
Příbram IV, Aloise Jiráska 264
Příbram V-Zdaboř, Brodská 601
Příbram VII, Žežická 234
Příbram VII, Bož. Němcové 249
Příbram VII, Bož. Němcové 250
Příbram VIII, Čechovská 56

