MĚSTO CHODOV
Obecně závazná vyhláška

č. 5/2016

o regulaci provozování hazardních her
Zastupitelstvo města Chodov se na svém zasedání dne 15.12.2016 usnesením
č. 6Z-85-2016 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 (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je hájení legitimních zájmů obce na zlepšování podmínek pro kvalitní
život svých obyvatel.
Jedním z nástrojů pro naplňování tohoto zájmu je regulace hazardu, jehož častým
důsledkem jsou sociopatologické jevy, s negativním dopadem na kvalitu života obyvatelstva,
na jeho kupní sílu, na turistickou atraktivitu města a další. Za důležité město považuje také
ochranu mládeže a dospívajících před patologickým hráčstvím.
Článek 2
Podmínky provozování
1)

Provozování turnaje malého rozsahu se na celém území obce zakazuje.

2)

Bingo, technickou hru a živou hru lze provozovat pouze na místech uvedených
v příloze č. 1 této vyhlášky, a to v době od 12.00 hodin do 24.00 hodin.

Článek 3
Přechodné ustanovení
Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu povolené přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky lze provozovat na místech uvedených v příloze č. 1 nejdéle
do doby platnosti vydaného povolení.

Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o regulaci provozování loterií a jiných
podobných her, ze dne 11. února 2016.

Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Patrik Pizinger
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Mgr. Luděk Soukup
místostarosta

16.12.2016

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2016, o regulaci provozování hazardních her
Místa, na nichž je povoleno provozovat hazardní hry dle Článku 2, odst. 2 vyhlášky:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Čapkova 787
Havlíčkova 877
Husova 1064
náměstí ČSM 692
náměstí ČSM 695
náměstí ČSM 1062
Smetanova 699
Staroměstská 24
Staroměstská 848
Staroměstská 1107
Stará Chodovská 47
Školní 736
Školní 847
Tovární 223
U Koupaliště 812
U Koupaliště 1090
U Porcelánky 170
U Porcelánky 865
s) U Porcelánky 1017

