
MĚSTO TURNOV
Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o stanovení míst a času, 
ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje

Zastupitelstvo Města Turnova se na svém zasedání dne 24. 9. 2009 usnesením č. 154 usneslo 
vydat na základě § 17 odst. 11 a § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Určení místa

Výherní  hrací  přístroje  lze  provozovat  pouze  v hernách,  pohostinských zařízeních  a  jiných 
místech, které splňují podmínky zvláštního režimu dle § 17 odst. 8 a 10 zákona o loteriích a které se 
nacházejí v objektech, jejichž číslo popisné a adresné označení je uvedeno v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 2
Určení času

Na místech uvedených v článku 1 lze provozovat výherní hrací přístroje pouze v čase od 10.00 
do 02.00 hodin následujícího dne.

Čl. 3
Ustanovení přechodné

Výherní  hrací  přístroj,  jehož  provozování  bylo  povoleno  přede  dnem nabytí  účinnosti  této 
obecně závazné vyhlášky, lze provozovat po dobu platnosti vydaného povolení i na místě neuve-
deném v příloze této vyhlášky, a to za podmínek stanovených ve vydaném povolení.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 10. 2009.

PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
           starostka Města Turnov       místostarosta Města Turnov

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2009 

Seznam míst, kde je provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Adresa heren a pohostinských zařízení na území města Turnova:
1. Studentská 1727

2. Palackého 572

3. Nádražní 1123

4. Nádražní 1296

5. Hluboká 146

6. Hluboká 285

7. Malý Rohozec 29

8. Palackého 175

9. Palackého 216

10. Bezručova 6

11. A. Dvořáka 313

12. Náměstí Českého ráje 136

13. Sobotecká 595

Tato příloha byla schválena usnesením Zastupitelstva města Turnova dne 24. 9. 2009.

PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
           starostka Města Turnov       místostarosta Města Turnov


