V Liberci 25. listopadu 2013

Tisková zpráva
Další liberecká herna
půjde z kola ven
Jedno ze dvou pochybení, které u libereckých heren odhalila páteční namátková kontrola města,
povede ke zrušení další provozovny hazardu. V Kotelně totiž narazili zástupci radnice na
dvanáctiletého chlapce, čímž se obsluha herny dopustila závažného porušení provozního režimu,
daného zákonem.
Statutární město Liberec jednou za čas kontroluje, zda provozovatelé libereckých heren dodržují
pravidla, k nimž se městu zavázali. Kontroly probíhají namátkově, zpravidla pozdě večer a v noci.
Závažné porušení pravidel či dokonce zákona posléze končí vyškrtnutím dané herny ze seznamu míst,
v nichž je v Liberci povoleno provozovat sázkové hry, loterie a výherní hrací přístroje. Právě jedno
takové porušení zákona odhalila kontrola města v pátek 22. listopadu v herně Kotelna na ulici
Sokolská.
Na objížďku části libereckých heren vyjel náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc se
zastupitelkou Kateřinou Absolonovou v doprovodu městských strážníků a příslušného správního
úředníka. Během kontroly dodržování závazných předpisů provozovateli hazardu na území
statutárního města Liberce navštívili zástupci města v čase od 20.00 do 0.30 hodin následujícího dne
celkem 36 heren. Zjistili dvě pochybení, přičemž přítomnost dvanáctiletého chlapce v herně Kotelna
bude mít za následek ukončení hazardu v této provozovně. Chlapec je synem obsluhy herny, která se
tak dopustila porušení loterijního zákona.
„Z lidského hlediska je to nepříjemné, ale zákon a městská pravidla jsou v těchto případech
nekompromisní. Mladistvé v hernách netolerujeme,“ řekl náměstek Jiří Šolc. „Proto navrhnu
zastupitelům tuto provozovnu ke zrušení,“ dodal.
Druhým přestupkem, na který zástupci města narazili, bylo provozování dvou výherních automatů
bez příslušné známky. Toto pochybení bude město řešit ve správním řízení. Provozovatele herny tak
nemine pokuta.
Od roku 2011, kdy současné vedení města začalo důsledněji potírat hazard v Liberci, poklesl počet
heren ze 154 na dnešních 102. „V kontrolách budeme pokračovat. Už nyní mám připravený materiál,
který pravidla ještě více zpřísní. Navrhnu, aby zastupitelstvo zakázalo výherní symboly, obrázky
přístrojů či peněz na výlohách provozoven. Zároveň zakážeme různé reklamní plachty, šipky a další
upoutávky na sousedících a dál stojících nemovitostech,“ doplnil náměstek Šolc.
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