
 MĚSTO RALSKO 

 

Obecně závazná vyhláška 

 č. 1/2010 

 

 

o stanovení veřejně přístupných míst a okruhů vzdáleností, v nichž je 

provozování výherních hracích přístrojů zakázáno a času, ve kterém 

mohou být výherní hrací přístroje provozovány 

 

 
     Zastupitelstvo města Ralsko na základě svého usnesení č. Z- 04/10/10 ze dne 14.4.2010 

vydává dle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 

znění pozdějších předpisů 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: 

 

 

Článek 1  

Účel obecně závazné vyhlášky  

 

Účelem této obecně závazné vyhlášky je omezení provozování výherních hracích přístrojů  

na území města Ralsko na veřejně přístupných místech, kde se jejich provozování jeví jako 

nežádoucí ve vztahu k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.  

 

. 

 

Článek 2  

Vymezení veřejně přístupných míst a okruhů vzdáleností, v nichž je provozování 

výherních hracích přístrojů zakázáno  

 

Provozování výherních hracích přístrojů je zakázáno v budovách a na všech veřejně 

přístupných místech ve vzdálenosti do 150 metrů od budov:  

a) Městského úřadu Ralsko v Kuřívodech,  čp701 

tento okruh vzdálenosti je vymezen a zároveň vyznačen v mapové příloze č. 1 této 

obecně závazné vyhlášky, 

b) Kulturního domu v Kuřívodech  čp. 500, 

tento okruh vzdálenosti je vymezen a zároveň vyznačen v mapové příloze č. 1 této 

obecně závazné vyhlášky, 

c) Místního centra pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních 

programů v Ralsku Kuřívodech, čp 703 



tento okruh vzdálenosti je vymezen a zároveň vyznačen v mapové příloze č. 1 této 

obecně závazné vyhlášky, 

 

 

 

 

Článek 3 

Vymezení času provozování výherních hracích přístrojů   

 

Výherní hrací přístroje, umístěné na veřejně přístupných místech, kde není jejich provoz ve 

smyslu čl. 2 této obecně závazné vyhlášky zakázán, mohou být provozovány pouze v době od 

10.
00

 do 22.
00

 hodin.   

 

  Článek 4 

Přechodné ustanovení  

 

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky, lze provozovat na veřejně přístupných místech, uvedených v čl. 2 nejdéle  

do doby stanovené ve vydaném povolení.  

 

 

Článek 5 

Zrušovací ustanovení  

 

Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška  

č. 01/2009 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů.   

 

 

Článek 6 

Účinnost   

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího 

vyhlášení.  

 

 

 

 

 

 

 

        Václav Bilický v.r.                                                                           Ing. Miloš Tita v.r. 

         místostarosta                         starosta   

 

 

 

 

 

Vyvěšeno (vyhlášeno)  na úřední desce dne: 15.4.2010 

Sejmuto z úřední desky dne: 30.4.2010 


