
MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
 

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

č. 2/2019 
 

o regulaci provozování hazardních her 

Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém zasedání dne 25.09.2019 
usnesením č. 11/7ZM/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 12 odst. 1 zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“): 
 

Článek 1 
Předmět a cíl vyhlášky 

(1) Předmětem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování 
některých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných 
s veřejným pořádkem a dobrými mravy, které mají vliv nejen na jejich účastníky, ale 
také na osoby jim blízké, osoby sociálně vyloučené, děti, mladistvé a seniory. 

(2) Cílem této vyhlášky je umožnit pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků 
města, uspokojit jejich potřeby a zároveň vytvořit příznivé podmínky pro život 
na území města. 

 
Článek 2 

Základní ustanovení 
(1) Regulace stanovená touto vyhláškou se vztahuje na celé území města, tj. katastrální 

území Nové Město pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov pod Smrkem. 
(2) Za hazardní hry se pro účely této vyhlášky považují bingo, technická hra a živá hra. 

 
Článek 3 

Určení míst 
(1) Hazardní hry mohou být na celém území města provozovány pouze na místech 

a v časech touto vyhláškou určených. 
(2) Provozování hazardních her je zakázáno v okruhu 100 m kolem jednotlivých 

základních škol a zařízení poskytujících zájmové vzdělávání na území města. 
Výchozím bodem pro vymezení daného okruhu se rozumějí vnější hrany objektů, 
v nichž jsou poskytovány školské služby. 
 
 
 
 



(3) Místa, na nichž mohou být provozovány hazardní hry: 
- Husova 154, Nové Město pod Smrkem. 

(4) Zastupitelstvo města rozhoduje o místech, na nichž mohou být provozovány hazardní 
hry, jedenkrát ročně, a to na základě podaných žádostí provozovatelů. Termín podání 
žádostí je vždy nejpozději do konce června. Zastupitelstvo města o podaných 
žádostech rozhodne na svém zasedání nejpozději do konce října téhož roku. 

(5) Kritériem pro povolení místa, na němž mohou být provozovány hazardní hry, je 
vyhodnocení toho, zda s ohledem na místní podmínky a s ohledem na konkrétní 
situaci v daném místě nezhorší možnost provozování hazardních her stav místních 
záležitostí veřejného pořádku. 

(6) Zastupitelstvo města rozhoduje o zrušení míst, na kterých mohou být hazardní hry 
provozovány, a to na základě žádostí provozovatelů nebo z vlastního či jiného 
podnětu.   

(7) Kritériem pro zrušení místa, na kterém mohou být hazardní hry provozovány, je 
vyhodnocení toho, zda s ohledem na místní podmínky a s ohledem na konkrétní 
situaci v daném místě dochází na tomto místě k narušování místních záležitostí 
veřejného pořádku. 

 
Článek 4 

Čas provozování 
Hazardní hry lze provozovat pouze v čase od 20:00 do 24:00 hodin. 
 

Článek 5 
Přechodné ustanovení 

Hazardní hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat 
na místech neuvedených v této vyhlášce nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.  

 
Článek 6 

Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení veřejně přístupných míst, kde 
je povoleno provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a stanovení podmínek, 
za kterých je povoleno provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, ze dne 
02.09.2015. 
 

Článek 7 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2020 
 
 

L. S. 
 
 v. r. v. r. 
     .......................................... .......................................... 
       Ing. Miroslav Kratochvíl        Jaromír Pelant 
   starosta    místostarosta 

  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 18.10.2019 
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:   
 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.   


