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7astupitplstvo města Moravská Třebová se na svém zasedárí dne 11. 12. 2017

usneseríím č. 683/Z/111217 usneslo vydat na základě ustanovem ustanovení § 10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecm zřízerí),
ve zněrí pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoverím § 12 odst. 1 zákona č.

186/2016 sb., o hazardrích hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
,,vyhláška"):

Článek 1

Přriíimět a cíl vyhlášky

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky je omezit negatívní vliv hazardních her na
obyvatele města, s důrazem na ochranu místních záležitostí veřejného pořádku, sociálně
slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími
z účasti na těchto hazardních hrách. Dalším cílem je předcházet vzniku negativních jevů
spojených s aktivní účastí na hazardních hrách, které ve svých důsledcích mohou vést k
narušování veřejného pořádku, ke zvýšení kriminality a nárůstu dalších patologických
jevů, vyskytujících se ve společnosti.

(2) Předmětem vyhlášky je určení času provozování a vymezení lokalit ve městě, kde
je hazardní hry zakázáno provozovat.

Článek 2

Povolerí času provozovárí

Bingo, technickou hru, žívou hru a turnaje malého rozsahu Ize na území města
provozovat pouze v čase od 10:00 hodin do 22:00 hodin.

(,Iánek 3

Určeríí rríst zákazu provozovárí

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu je zakázáno provozovat v
historickém centru města v těchto ulicích: (,s. armády, Zámecká, Krátká, Poštovní,
Ztracená, Cechovní, Tichá, Marxova, Pivovarská, Hvězdní, Cihlářova, Farní, Stará,
Bránská, Gorazdova, Jevíčská od ulice Gorazdovy po ulici Piaristickou, náměstí T. G.
Masaryka, Kostelní náměstí, Zámecké náměstí, Piaristická, Olomoucká od křižovatky s
ulicí Piaristickou po křižovatku ulíc Lanškrounské, Komenského a Čs. armády,
Komenského, Brněnská od křižovatky ulic Cihlářova a Svitavská po křižovatku s ulicí
Gorazdovou. Uvedené ulice jsou současně zakresleny v příloze č. 1 této vyhlášky.
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Článek 4

Přechodné ustanovení

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu povolené přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky Ize provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.

Článek 5

Zrušovací ustanoverí

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o stanovení
času, ve kterém mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města
Moravská Třebová a stanovení míst, na kterých je provozování loteríí a jiných podobných
her zakázáno, ze dne 16. 04. 2012.

(,lánek 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Ol . Ol . 2018
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Vyvěšeno: 14, 12, 2017
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Řízení dokumentů

Číslo předpisu a pořadí výtisku Médium
Ipapk. důbáze. audi0
kazsla....)

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení

5/2017 elektronicky vedoucí OKST
llmerkurldataVASTUPITELSTVOlV hlask a n

arizeni mestalPiatne

5/2017 - výtisk 1 papÍr vedoucí OKST registr vyhlášek a nařízení

Illll
Illll
Illll
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Příloha č. 1

Mapa historického centra města, kde je hazard zakázán
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