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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 19. října 2017, 

o regulaci provozování hazardních her. 

Zastupitelstvo města český Krumlov se na 
svém zasedání dne 19.10.2017 
usnesením č. 0085/ZM8/2017 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 1 O písm. a) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 
186/2016 Sb., o hazardních hrách, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
"vyhláška"): 

Článek 1 
Cíl vyhlášky 

Cílem této vyhlášky je zajištění veřejného 
pořádku ve městě určením míst veřejnosti 
přístupných, na kterých je provozování 
některých hazardních her povoleno. 

Článek 2 
Zákaz provozování 

1) Provozování binga, technické hry, 
živé hry a turnaje malého rozsahu1l se na 
celém území obce, s výjimkou míst 
uvedených v odstavci 2 zakazuje. 

2) Místa, na nichž je povoleno 
provozovat hazardní hry dle čl.2 odst.1: 

a) v objektu čp.82 na pozemku parc.č. 
sU-59/1, k.ú. český Krumlov 

b) v objektu čp.27 na pozemku parc.č. 
st.756/2, k.ú. český Krumlov 

Článek 3 
Přechodné ustanovení 

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje 
malého rozsahu povolené přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky lze 
provozovat na místech neuvedených č1.2 
odst.2 nejdéle do doby platnosti vydaného 
povolení. 
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Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 
3/2011, ze dne 22.12.2011, o stanovení 
míst, na kterých je provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her 
zakázáno, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2013, ze dne 30.5.2013 a ve 
znějí obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, 
ze dne 25.9.2014. 

Článek 5 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá 
15.11.2017. 

účinnosti 

Mgr. Dalibor Carda .-,.__ 
starosta 

ng. Josef Hermann 
Místostarosta 

Vyvěšeno dne: J () 1 ti. o2 {) 1$ 
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1J § 3, odst. 2, písm. d) až h) zákona 
č.186/2016 Sb., o hazardních hrách 
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