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Město Žamberk – 3/2011 - vydání 01

Zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne 20.09.2011 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. d),§ 35 a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Určení míst
Výherní hrací přístroje nebo podobná zařízení (dále jen „výherní hrací přístroje“) lze provozovat
pouze na těchto místech – v restauracích, hernách a barech, nacházejících se na adresách:
a) Žamberk, Masarykovo nám. 6
b) Žamberk, Masarykovo nám. 64
c) Žamberk, Masarykovo nám. 171
d) Žamberk, Nádražní čp. 216
e) Žamberk, Nádražní čp. 760
f) Žamberk, Nádražní 1135
g) Žamberk, 28.října 784.
Čl. 2
Určení času
Na místech uvedených v čl. 1 lze provozovat výherní hrací přístroje v čase od 0:00 do 24:00 hodin.

Čl. 3
Přechodné ustanovení
Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně
závazné vyhlášky, lze provozovat na místech neuvedených v čl. 1 a mimo čas uvedený v čl. 2
nejdéle do doby stanovené vydaným povolením1.

Čl. 4
Účinnost
(1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2009 ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 1/2010.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

Jiří Dytrt,v.r.
starosta
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Ing. Petr Novotný, v.r.
1.místostarosta
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