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Obecně závazná vyhláška města Břeclavi
ě. 6/201L
kterou se reguluje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na
území města Břeclavi

Zastupitelstvo města Břeclavi se na svém zasedání č. 8 konaném dne 14. 12. 2011 usneslo vydat
podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška);

Článek 1
Účel vyhlášky
Účelem této vyhlášky je zajištění veřejného pořádku na území města Břeclavi a zachování
důstojného prostředí pro výkon některých činností, zejména školství, zdravotnictví, sociální péče,
církví, a zvláště pak za účelem zamezení negativních vlivů výherních hracích přístrojů na děti
a mládež.

Článek 2
Určení míst, na kterých není možné sázkové hry provozovat
Provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her dle § 2 písm. e), g), i), j), I), m), n)
a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných lirách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „sázkové hry") je na celém území města zakázáno.

Článek 3
Přechodné ustanovení
Sázkové hry, jejichž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně
závazné vyhlášky, lze provozovat do doby stanovené vydaným povolením, nejdéle však do 31.
12. 2014.

Článek 4
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 1/2011,
o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů
povoleno, ze dne 14. 4. 2011.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Porušování této vyhlášky může být postihováno dle zvláštních právních předpisů.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta města

MUDnGMich Ryšavý
stzfrosta města
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