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Název bodu jednání:
[>>> Aktualizace Přílohy č.1 Obecně závazné vyhlášky č.1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry<<<]

Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracoval:

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického

Projednáno:

v RM dne 19.12.2016, č. usn. 1173/2016

Text usnesení RM:
|. bere na vědomí
materiál „Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry“.

ll. u k l á d á
OE předložit materiál „Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince
2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné
hry“ na zasedání ZM.

Napsal:

Alena Kolingerová

Návrhy na usnesení:

(>>>ZM schvaluje — neschvaluje Aktualizaci Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15.
prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné
podobné hry ato:
1) doplnit Přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry o tyto

adresy:
2) vyjmout z Přílohy č. 1 tyto adresy:
3)

Obecně závaznou vyhlášku, o regulaci provozování hazardních her

4) Obecně závaznou vyhlášku, o zákazu provozování hazardních her <<<)

Důvodová zpráva:
Dle usnesení ZM č. 1378/2010 ze dne 25.01.2010 město Příbram přijímalo žádosti o povolení výherních
hracích přístrojů na místech, která nejsou uvedená v Příloze č. 1 s tím, že sázkové hry dle 9 2 písm. e),g),
i), |), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle 9 2 písm. j) á š 50 odst. 3 zákona o loteriích, budou
projednávány 1x ročně vZM Příbram a na základě jeho rozhodnutí bude upravována Příloha č. 1 obecně
závazné vyhlášky, sběr žádostí byl ukončen 30.09. 2016.
Zákon č. 186/2016, o hazardních hrách, účinný od 01.01.2017, v š 12 odst. 1 stanoví: „Obec může na
základě jiného zákona vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra,
živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených
obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a vjakém čase je v obci
provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her
je na celém území obce zcela zakázáno.“ Jiným zákonem se rozumí š 10 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Pokud si obec zvolí vymezení míst formou adres měla by před vydáním obecně závazné vyhlášky prověřit,
zdá daná provozovna (budova) není chráněnou budovou, v níž je provoz hazardních her zakázán, a to
s ohledem na ustanovení 9 13 zákona o hazardních hrách.
„& 13 Prostory, ve kterých nelze provozovat hazardní hry

(1) Hazardní hry nesmí být provozovány ve škote a škoíském zařízení, zařízení pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní,
jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím cirkvi nebo náboženské společnosti a v
zařízení složky integrovaného záchranného systému.

(2) Ku rsová sázka a totalizátorová hra nesmí být provozovány v prostorech uvedených v odstavci 1
a v prostoru sloužícím orgánu veřejné moci.“
Odbor ekonomický eviduje 4 žádosti o doplnění adres:
1) Dne 22.02.2016 požádala firma VIKTORIAPLAY, a.s., lČ:254 02 391, Ing. Marcel Kratochvíl,
místopředseda představenstva o projednání a dopínění níže uvedených adres do obecně závazné
vyhlášky, k žádosti se současně svým podpisem připojili Vladimír Ježek (IČ: 616 51 630), Radek Míka

(IČ: 438 09 791) a Mid-COR, s.r.o. _ zastoupená jednatelem Milanem Uhlíkem uč: 284 57 302) :
Příbram IV, Čs. armády 399, VIKTORIAPLAY, a.s., Ing. Marcel Kratochvíl, místopředseda
představenstva,
Příbram IV, Čs. armády 399, Vladimír Ježek, Mariánská 285, Příbram \ll-Březové Hory,
Příbram \ll-Březové Hory, Rožmitálská 261, Radek Míka, Libušina 327, Příbram \ll-Březové Hory,
Příbram \ll-Březové Hory, K Drkolnovu 248, Radek Míka, Libušina 327, Příbram \ll-Březové Hory,
Příbram |, nám. T.G. Masaryka 154 - MM-COR, s.r.o., Milan Uhlík, jednatet společnosti,
Příbram |||, Zahradnická 70 - MM-COR, s.r.o., Milan Uhlík, jednatei společnosti,
2) Dne 14.07.2016 požádala ňrma 4K-company s.r.o.. IČ: 271 57 725, jednatel spoiečnosti Vladimír

Kadlec, o projednání a doplnění do obecně závazné vyhlášky níže uvedené adresy:

Příbram VII, Legionářů 423,
3) Dne 23.11.2016 byla doručena po lhůtě žádost paní Ivety Šebíkové, IČ: 655 89 882, o projednání a
dopinění níže uvedených adres do obecně závazné vyhlášky:
Příbram VIII, Brodská 132,
Příbram VIII, Budovatelů 136.
4) Dne 23.12.2016 byla doručena po lhůtě žádost firmy SYNOT TIP, a. s., IČ: 263 01 091, v plné moci
Jakub Smolinský, o projednání a zařazení níže uvedené adresy do obecně závazné vyhlášky:
Příbram Il, Pražská 11.
Dne 30.06.2016 byšo podepsáno Memorandum mezi Hospodářskou komorou hžavního města Prahy a

městem Příbram. Předmětem memoranda byla Inventarizace loterii ve městě Příbram. Souhrnná analýza
zjištěných datje uvedena v příloze jako „Závěrečná zpráva projektu inventarizace loterií a jiných sázkových
her na území města Příbram realizovaného Sekcí pro regulaci loterií a jiných podobných her při
Hospodářské komoře hlavního města Prahy“.
Nový zákon č. 1362016 Sb., o hazardních hrách v ustanovení 5 138 odst. 2 zákona o hazardních
hrách řiká „obecně závazné vyhlášky vydané podle 5 50 odst. 4 zákona č. 2021990 Sb., ve znění

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za obecně závazné vyhtášky
vydané podle 5 12“.
Příloha:
. 4 žádosti o doplnění adresy do přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky
- Vyjádření k žádostem PhDr. Bc. Kláry Vondruškové, manažerky prevence kriminality
- Závěrečná zpráva projektu inventarizace loterií a jiných sázkových her na území města Příbram
realizovaného Sekcí pro regulaci loterií a jiných podobných her při Hospodářské komoře hlavního města

Prahy
- Obecně závazná vyhiáška č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být

provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry
- Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her
- Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování hazardních her
- Důvodová zpráva k Obecně závazné vyhlášce 1/2014
- Návrh důvodové zprávy pro obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her
- g 3 a 5 18, © 27, 5 28, 5 32, © 39, 5 42, 5 57, 5 61a 5 64 zákona 1536/2016 Sb.,o hazardních hrách
- Přehled povolených zařízení na území města Příbram, stav k 31.12.2016
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