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kteror.r

obeoě
závazra
\tňlaška
rněsta fubňany
se regu]uje
provozová,r.rí sázkorýďt
trer, Ioterií

č. s/zots
a jinýcřr

poacurrýďr

}er

Zastupj-:els.r-vc měst'a D-rbňany Se na svém
rT.zaseclání dle 5.6.2a:l3 usnesen-irnČ. 2/3/rIii3
usneslo .'"7ciat na zá]cacě ustano-;ení
S 50 odst. 4 záKo::tač:. 2c2/i99a
Si ., o lcterric].r a
;iných podcbných hrách, ve znění pozdě;ších přecprsů a na zákfaclě
ustanor',ení S 1C písrn'
a) a S 84 cdst. 2 písrn. h) zákona
č. I2B/2CaO Sb., o cbcÍch, Ve zněni pozdě;ších
předpisů, tuto obecně závaznou ."i7hláŠku (dále
jen ,,."^y|rláška):
cIánek
1
Ucel \rjňlašrq.
Učeiem r'i53.,ryhiášky 'le zajrštěnÍ veře;néLro pcřáii<u
na úzenú rrěsLa Dubňanv a to určen1'.n
nust a Časů, ve kterých;e
provozci.ánt
sázkcwych hel, loter.ri
a;rných
pociobných her
dfe S 2 oÍsm. e)' 9), r),
) ) , l ) , m ), n )
a S 5! ocist. 3 zákona č. 2O2/I9ga sb., o
-Lci'eriích a ]rnÝch poclobných hrách,
Ve zněni pozciě;šlch předplsů
(dá1e Jen ,,sázko:té
hry"'' , zokazalo

Určení míst,

ra kterýďr

čranet z
nerr.í rncžné sázkové

@

provozorrat

].) Sázkové hry, le zakázáno provozovai
na rršech .".eřejně oříst'upných
mÍstech v těchto
ulrcich:
ul .Josefa Chluďila,
ui.TrármíkY, uf ' Na Kopečku,t.t]. Příční, u]
. 1 ma;e, u-L'Lrpcvá
ul .HřbrLovní, ul .Na Rybníčku, ui.Křivá.
ul .Včelinek, uj..Na Měrově, uI .IJzka, ui. Mala
Strana a ul .Kcrnenského od je;ích dr-uhéno
vzá;ennéhc propo;ení srněrem ke kostefu,
u].Na Dílech,ul . U m]ýna, u].Mirová, ul
.Po]ní u]..Vítězst."zí, u-l.lr]aTrnlnách,
ui.KJátká'
ul .D:bová. Dáie část u]. ,Hocjonínská oc kř'Žova-'ky
na Ky;ov a Mutěníce
směr Hoconín, ul .Pa-Lackého, ul .iiorní Huť,
2) Provozování sázkových her
,e zakázáno v okr:uhu 150 m od budovry:
a) Kostela včetně hřbitova,
b)
a zdravotnrckéhc zaŤizení na ul ' ,'l Zdravoiniho
středj.ska
' .|:,.o
:r'.5I I ,: L-crn:c<:
o) DPS na ul. Ho:nická
e) Budor,ry|"1ěStskéhoúřadu a Kulturniho
dcn,u č.o. Ii4g

Urěerr-í ča.su, rre kterán

čriirret s
rrerrí rrpžrÉ sázkové hr1r provozorrat

I'Ja veřelně
a]

ořísiupných
nústech neuveclených t', ČI . 2
-1e .sázkcvé hry zakázáno provozovat:
o sc'i:otach,
neclělích
a státen
uznaný.ch cj-nech pracor,niho
kjrcu
rl cobě
od 0. 00 hodin do '2 hoďi.n,
]r) v ostatnich
dnech v době od 0.00 hcdrn do 12.00 hodrn.
c1ánek 4
preďodné
r:stanoverrí

Na provozování sázkových her, jď"eré bylo povoleno
přeci úČrnnost-í této obecn é závazné
i''vhiáŠky Se po dobu dvol.r |et od úČrrrnosr;r této ."yh1á
šky zé}az p].ovozovallf stan.Veny l/čiánku 2 nevz1'ahuje. TYto sázkové hry;e
r,šak na veře;ně přístlpných
mrstech na ce-Léril
Úzeni něsta zakázano provozovat v c]obě ocl O.OC
hodin clo 12.00 hodin...

črarra<s
Kontrola
DodrŽování této vryhlášky jsou oprár,,něni kontrofovat
stráŽnícr
městske
2 zák. č. 553/I991Sb., o obecní polrcri,
ve znění pozdě;Ších předpisů.

pctlcre

(ust.

črarre*e

Zrušorraqí

ustarrorierrí

Zrušu;e se obecně závazná vyhláška č' 3/2aLL,
her, lcterií
a jíných podobných her.

kterou

se reguluje

provozovaní

sázkových

cliánek 7
zálěrečná
r:stanoverrí
(1) Porušeni této v1'hlašky můŽe být postihováno
dle zvláštních prármích předprsů'r
(2) Tato obecně závazná vryhláška nabývá
účinnosti i5 dnem po dni je;ího r,rynlášenÍ.
i
i,

r' ll

' .

- . .

) ť . ] -

' J . . .

' . . . . . .

/lr'
//i'\
tcv l
I

JtJDr.

Norrák Vác1av

-tnrstostarosta

;'uk;;;*;;J;;;

rng.

Vyvěšeno na úřední desce ď.re:
Sňato z úřední desky dne:

Vy'"lěĚeno:

Vyvěšeno:
Sňato:

t- ^^'-*.*'"'

I

Vyíizuie:

zák' č' 12812000
Sb', o obcich,ve zněnípozdějŠích
předpisů
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