OBEC HŘENSKO
Obecně

závazná vyhláška obce Hřensko č. 2/2015,
o omezení hazardu a regulaci provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her a o zrušení obecně závazná vyhlášky
obce Hřensko č. 7/2012
Zastupitelstvo obce Hřensko se na svém zasedání dne 13. četVence 2015 usneslo vydat na základě
ustanoven{ § 50 odst. 4 zákona č. 20211990 Sb., o loterifch a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějšfch předpisů (dále jen "zákon o loteriích"), a v souladu s ustanovenfm § 10 písm. d), § 35 a§ 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb. , o obcích (obecnf zřízení), ve zněnf pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
Článek 1

(1)

Na celém území obce
a)
b)

Hřensko

se zakazuje provozování:

sázkových her podle§ 2 písm. e), g) a n) zákona o loteriích ;
loterií a jiných podobných her podle§ 2 písm . j) a§ 50 odst. 3 zákona o loteriích.

(2) Sázkové hry podle§ 2 písm. i), 1), m) zákona o loteriích je povoleno provozovat pouze v části obce
vymezené katastrálním územím Hřensko a pouze v kasinech stojících ve vzdálenosti minimálně:
a) 25 metrů od budovy č.p. 71 stojící na pozemku st.p.č. 82/1 , k.ú. Hřensko (budova Obecního
úřadu obce Hřensko) a od budovy bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na pozemku
st.p. č. 30, k.ú . Hřensko {budova kostela sv. Jana Nepomuckého) ,
b) 100 metrů od hranice pozemku p.p.č. 351/1 , k.ú. Hřensko a pozemku p. p.č. 4, k.ú. Hřensko
tvořící vstup na přístupovou cestu do prostoru Soutěsek v Národním parku české Švýcarsko.
Kasino se nesmí nacházet v budově stojící v sousedství silnice I. třídy 1/62 (dále jen "silnice"); za
budovy stojící v sousedství silnice se považují budovy s přístupem přímo ze silnice a nebo budovy
spojené se silnicí výlučně prostřednictvím účelové komunikace.
Článek 2

(1)

Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku obce
sázkových her, loterií a jiných podobných her.

(2)

Tato vyhláška nabývá

účinnosti

Hřensko č.

7/2012, o regulaci provozování

patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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