Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her zakázáno
Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 7.2.2012 usneslo vydat v souladu s ustanovením
čl. 104 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb. Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
Ústava), § 10 písm. a) a d), § 12, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších přepisů a v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o loteriích), tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Účel vyhlášky
Účelem této vyhlášky je zajištění veřejného pořádku.
Čl. 2
Určení míst
Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50
odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „herní zařízení“) je zakázáno provozovat na celém území města
Klatov včetně integrovaných obcí.
Čl. 3
Přechodné ustanovení
Žádné přechodné ustanovení není stanoveno.
Čl. 4
Upozorňující ustanovení
Zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku se v souladu s čl. 104 odst. 3 Ústavy, dle § 10
písm. a) zákona o obcích, vztahuje i na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50
odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, a to i
do 31. prosince 2014 a tudíž se i na tato povolení, a to i do 31. prosince 2014 tato obecně závazná
vyhláška vztahuje, a to dle § 10 písm. a) zákona o obcích v návaznosti na čl. 104 odst. 3 Ústavy.
Čl. 5
Ustanovení zrušovací
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2011.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
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