
 
Město Náchod 

 

 
 

Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, 
Jíž se zakazuje na území Náchoda provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a 

technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zastupitelstvo města Náchod se na svém zasedání dne 12.12.2011 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 
písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) : 
 

Článek 1 
Zákaz provozování 

 
(1) Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 

zdraví a majetku, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí technického zařízení, které bylo 
povoleno na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

(2) Sociopatologické dopady hazardu a aspekty patologického hráčství (gamblerství) jsou natolik závažné, že 
nelze zajistit veřejný pořádek a práva zajištěná Listinou základních práv a svobod jinak, než celoplošným 
zákazem provozu hazardních zařízení. 

 
Článek 2 

Účel vyhlášky 
 
Zajištění veřejného pořádku. 
 

Článek 3 
 

Na území Náchoda je zakázáno provozovat výherní hrací přístroje definované v ust. § 2 odst. 1 písm. e) a § 17 
odst. 1 zákona o loteriích, interaktivní videoloterní terminály definované v § 2, odst. 1, písm. l) zákona o loteriích a 
dále jiná technická herní zařízení, povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 o stanovení okruhu vzdáleností, 
v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, ze dne 1.7.2011. 
 

Článek 5 
Účinnost vyhlášky 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti k 1.1.2012. 
 
 
 
                  Jan   Birke                                                                ing. Tomáš Šubert 
                      starosta                                                                        místostarosta 



 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 


