
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 17. 2. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2011, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

 

 

Zpracoval: Ing. Hana Hrbková, vedoucí oddělení poplatků a pohledávek 

odbor, oddělení: oddělení poplatků a pohledávek 

telefon: 48 524 3225 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Projednáno: na 4. zasedání rady města dne 8.2.2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Jan Korytář v. r. 

primátor města 

     

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 s c h v a l u j e 

zamítnutí žádostí o rozšíření Přílohy  k Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Liberec 
č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací 
přístroje, vydáním Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2011. 
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Důvodová zpráva – rozšíření seznamu míst, na kterých lze provozovat VHP 

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 25.3.2010 vydat na základě § 50 
odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 ve znění vyhlášky č. 
2/2010 a č. 4/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací pří-
stroje, s účinností dnem 31.3.2010. 

Od uvedeného data lze provozovat výherní hrací přístroje s výjimkou přístrojů povolených dle 
§ 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozděj-
ších předpisů, pouze na veřejně přístupných místech uvedených v příloze k této obecně závazné vy-
hlášce.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dne 14.10.2010 podala společnost AUTO GAMES, a.s. se sídlem Vodičkova 791/41, 112 09 
Praha 1, IČ 25544608, na Magistrát města Liberec žádost o rozšíření přílohy o veřejně přístupné mís-
to na adresu: „Na Svahu 176/1, Liberec II-Nové Město“.   

Žadatel prohlašuje, že nebytový prostor na uvedené adrese byl v roce 2007 zrekonstruován a 
následně dne 10.10.2007 Stavební úřad v Liberci vydal rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 
na sport bar s hernou na adrese Liberec II, ulice Na Svahu 176/1. Současně prohlašuje, že nebytový 
prostor na uvedené adrese byl využíván vždy jako herna, nájemci byla provozována zařízení v souladu 
se zákonem č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

Místním šetřením dne 22.10.2010 správce místních poplatků zjistil, že nebytový prostor na 
uvedené adrese vyhovuje užívání jako herna.  Výherní hrací přístroje povolené k provozování Magis-
trátem města Liberec dle § 18 odst. 1 písm.a) zákona zde byly provozovány v období od 1.7.2005 do 
31.12.2009. Z tohoto důvodu nebyla adresa zařazena na seznam veřejně přístupných míst uvedených 
v příloze OZV č.1/2010 projednávané dne 25.3.2010.  

 Žadatel žádá o dodatečné zařazení adresy do přílohy, aby mohl uzavřít smlouvu s firmou Real 
Servis N & Z spol. s r.o. o provozování herny a umístění  VHP v souladu se zákonem č.202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Údaje v žádosti doložil potřebný-
mi dokumenty. 

Žadatel prokázal, že uvedené prostory splňují podmínku k provozování VHP dle § 17 odst. 8 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a k zařazení do 
Přílohy k Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Liberec č. 1/2010. 

Rada města dne 8.2.2011 přijala usnesení, že nedoporučuje vyhovět žádosti o rozšíření 
přílohy Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2010. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dne 25.10.2010 podala společnost AUTO GAMES, a.s., IČ 25544608 se sídlem Vodičkova 
791/41, 112 09 Praha 1, na Magistrát města Liberec žádost o rozšíření přílohy o veřejně přístupné 
místo na adrese: „Rumunská 47/16, Liberec IV-Perštýn“.   

Žadatel prohlašuje, že nebytový prostor na uvedené adrese byl užíván jako restaurace. Stavební 
úřad v Liberci vydal souhlas se změnou v užívání stavby na hernu – bar na adrese Liberec IV, Rumun-
ská č.p. 47. Současně prohlašuje, že nebytový prostor na uvedené adrese byl využíván jako herna, 
nájemci byla provozována zařízení v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

Místním šetřením dne 4.11.2010 správce místních poplatků zjistil, že nebytový prostor na uve-
dené adrese vyhovuje užívání jako herna.  Výherní hrací přístroje povolené k provozování Magistrá-
tem města Liberec dle § 18 odst. 1 písm.a) zákona zde byly provozovány v období od 15.7.2009 do 
31.12.2009. Z tohoto důvodu nebyla adresa zařazena na seznam veřejně přístupných míst uvedených 
v příloze OZV č. 1/2010 projednávané dne 25.3.2010.  

 Žadatel žádá o dodatečné zařazení adresy do přílohy, aby mohl uzavřít smlouvu s fyzickou 
osobou Monikou Martišovou, bytem Krajinská 1247/5, Liberec I-Staré Město, IČ 72729261, o provo-
zování herny a umístění  VHP a jiných technických zařízení v souladu se zákonem č.202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Údaje v žádosti doložil potřebnými 
dokumenty. 

Žadatel prokázal, že uvedené prostory splňují podmínku k provozování VHP dle § 17 odst. 8 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a k zařazení do 
Přílohy k Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Liberec č. 1/2010. 

Rada města dne 8.2.2011 přijala usnesení, že nedoporučuje vyhovět žádosti o rozšíření 
přílohy Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2010. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 






