Město Městec Králové
Obecně závazná vyhláška města
č. 2/2013
o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné
podobné hry na území obce
Zastupitelstvo obce Města Městec Králové se na svém zasedání dne 3. 9. 2013
usnesením č. 4/14/2013 usneslo vydat na základě § 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 § 10 písm. d), § 35 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
Určení míst
(1) Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích, loterie a jiné
podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „loterní činnost“) lze
provozovat pouze na těchto místech:
V hernách, pohostinských zařízeních a jiných místech dle § 17 odst. 8 a 10 zákona o
loteriích pouze v těchto objektech na území města:
- Vinárna „Konírna“, ul. Palackého č.p. 117
- Restaurace „Na Staré poště“, ul. Palackého č.p. 117
- Restaurace a vinárna „U Pařízků“, ul. Svatojánská č.p. 79
- Herna „TIPSPORT“, ul. 28. října č.p. 638
- Restaurace „Sarajevo“, ul. Svatojánská č.p.164
Čl. 2
Určení času
Na místech uvedených v článku 1 lze provozovat loterní činnost pouze v čase od 18
do 24 hodin.
Čl. 3
Ustanovení přechodné
Loterní činnost, jejíž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této
obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech neuvedených v článku 1 nejdéle do
doby stanovené vydaným povolením.
Ruší se obecně závazná vyhláška č.1/2005 s účinností od 1. 1. 2006 o stanovení
míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 27. 9. 2013.
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……………………..................
MUDr. Alžběta Chrzová,
místostarostka města

………………………......
Milan Pavlík,
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 9. 2013
Sejmuto z úřední desky dne:
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