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MĚSTO TURNOV 
 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 
o regulaci provozu loterií a jiných podobných her 

 
Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 29. listopadu 2012 usnesením č. 194/2012 

usneslo vydat na základě § 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. a) a d), § 12, § 35 a 

§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Článek 1 

Určení místa 

Sázkové hry podle § 2 písm. l) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 

zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, mohou být provozovány pouze 

v hernách, a to na místech, jejichž číslo popisné a adresné označení je uvedeno v příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.  

 

Článek 2  

Určení času  

Na místech uvedených v článku 1 lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. l) a n) a loterie a jiné 

podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích pouze v čase od 10.00 do 02.00 hodin 

následujícího dne. 

 

Článek 3  

Účel vyhlášky  

Zajištění veřejného pořádku.  

 

Článek 4  

Zrušovací ustanovení  

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her ze 

dne 15. 12. 2011.  

 

Článek 5  

Účinnost  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2013.  

 

 

 

 

   

 ................................... .......................................... 

 PhDr. Hana Maierová  Mgr. Otakar Špetlík   

 starostka města místostarosta města 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.12.2012 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  27.12.2012 
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 7/2012  

 

Seznam míst, kde je provozování loterií a jiných podobných her povoleno  

 

1. Palackého 572  

2. Nádražní 1123  

3. U Nádraží 1296  

4. Hluboká 146  

5. Palackého 216 

6. Náměstí Českého ráje 136  

7. Sobotecká 595  

 

 

 

 ................................... .......................................... 

 PhDr. Hana Maierová  Mgr. Otakar Špetlík   

    starostka města         místostarosta města 


