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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010 o stanovení míst, na kterých lze
provozovat výherní hrací přístroje.

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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o stanovení veřejně
přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroj. Tato vyhláška nabyla účinnosti
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 pozdějších předpisů, pouze na veřejně přístupných místech uvedených v příloze k této obecně závazné vyhlášce.
Dne 21.4.2010 podala společnost AUTOART RENO a.s., se sídlem Praha 5, Voskovcova
1075/45, PSČ 152 00, IČ 45354782, na Magistrát města Liberec žádost o rozšíření přílohy o veřejně
přístupné místo na adrese: „stavba na pozemku parc.č. 5407/20 a č. 5395/16“ ( katastrální území Liberec, Liberec I-Staré Město, „Herna-bar U Talenta“) .
Společnost ve své žádosti prohlašuje, že na uvedené adrese již byla v minulých letech provozována zařízení (el.ruleta, IVT) v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů, v minulých měsících byla provozovna kompletně rekonstruována
se záměrem provozování VHP. Přílohou k žádosti dokládá:
- nájemní smlouvu ze dne 13.4.2010 na užívání výše uvedených prostor mezi společností HAMACHA s.r.o., se sídlem Liberec, na Hradbách 1300, PSČ 460 01, IČ 25469312 a společností
A U T O A R T a. s., se sídlem Voskovcova 1075/45, 15200 Praha 5, IČ 00524042
- podnájemní smlouvu ze dne 15.4.2010 na užívání výše uvedených prostor mezi společností
A U T O A R T a. s., se sídlem Voskovcova 1075/45, 15200 Praha 5, IČ 00524042 a společností AUTOART RENO a.s., se sídlem Praha 5, Voskovcova 1075/45, PSČ 152 00, IČ
45354782,
- souhlas Stavebního úřadu v Liberci se změnou v užívání stavby na pozemku parc.č. 5407/20
a č. 5395/16 v katastrálním území Liberec na „Herna - bar“.
Předloženými písemnostmi společnost prokázala, 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 v případě kladného usnesení zastupitelstva je možno zařadit adresu do přílohy
OZV č. 2/2010.
Dne 11.5.2010 podal Ing.Miroslav Lukáč, bytem Jižní 65/21, Liberec XIII-Nové Pavlovice,
46014 Liberec, žádost o rozšíření přílohy o veřejně přístupné místo na adrese: „Slavíčkova 517/3,
Liberec III-Jeřáb“.
Majitel nemovitosti ve své žádosti prohlašuje, že v roce 2004 byla část přízemí na uvedené adrese zkolaudována jako Sport bar a sázková kancelář, od r. 2005 na základě nájemní smlouvy provozována zařízení (el.ruleta, VHP) v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. VHP povolené k provozování dle § 18 odst. 1 písm.a) zákona Magistrátem města Liberec byly provozovány pouze do 30.6.2008. Z tohoto důvodu nebyla adresa zařazena na seznam veřejně přístupných míst uvedených v příloze OZV č. 1/2010 projednávané
dne 25.3.2010. Majitel žádá o dodatečné zařazení adresy do přílohy, aby mohl uzavřít novou nájemní
smlouvu se zájemcem o provozování herny.
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Přílohou k žádosti dokládá:
- souhlas Magistrátu města Liberec k provozování elektronické rulety a VHP v přízemí objektu
na adrese Slavíčkova 517/3, Liberec III-Jeřáb ze dne 21.3.2005.
- kolaudační rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Liberci o povolení k užívání stavby
„Sport bar a sázková kancelář“ v přízemí objektu na adrese Slavíčkova 517/3, Liberec III-Jeřáb
ze dne 1.7.2004.
Předloženými písemnostmi 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 v případě kladného usnesení zastupitelstva je možno zařadit adresu do přílohy
OZV č. 2/2010.
Dne 13.5.2010 podala společnost PANTHER 75 s.r.o., se sídlem Turnov, Karoliny Světlé
1191, PSČ 511 01, IČ 27463711, na Magistrát města Liberec žádost o rozšíření přílohy o veřejně přístupné místo na adrese: „8. března 12/3, Liberec V-Kristiánov“ Společnost ve své žádosti prohlašuje,
že dne 14..4. 2005 byla stavba na uvedené adrese zkolaudována jako Herna – bar, do 31.12.2009 zde
byla nájemci provozována zařízení v souladu se zákonem č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2010 jsou v uvedených prostorách provozovány 2
sázkové kanceláře, el.ruleta a IVT. VHP povolené k provozování dle § 18 odst. 1 písm.a) zákona
Magistrátem města Liberec byly provozovány 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.
Společnost žádá o dodatečné zařazení adresy do přílohy, aby zde mohla i nadále provozovat zařízení
(IVT, VHP) v souladu se zákonem č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů. Přílohou k žádosti dokládá:
- vyrozumění Obecního živnostenského úřadu MÚ Turnov o zápisu provozovny 8. března 12/3,
Liberec V-Kristiánov k 16.11.2004 do živnostenského rejstříku společnosti PANTHER 75
s.r.o., IČ 27463711;
- kolaudační rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Liberci o povolení k užívání stavby
„Herna -bar“ v objektu na adrese 8. března 12/3, Liberec V-Kristiánov ze dne 14.4.2005.
Předloženými písemnostmi společnost prokázala, 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 v případě kladného usnesení zastupitelstva je možno zařadit adresu do přílohy
OZV č. 2/2010.
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Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2010

č. 2/2010
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec
č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze
provozovat výherní hrací přístroje
Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 27. 5. 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
(1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných
míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (dále jen „obecně závazná vyhláška
č. 1/2010“) se mění takto:
1. Čl. 1 zní: „Výherní hrací přístroje lze provozovat pouze na veřejně přístupných místech uvedených
v příloze k této obecně závazné vyhlášce“.
2. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se vypouští dosavadní „Příloha k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje“.
3. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se doplňuje nová „Příloha k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 zůstávají beze změn.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2010.

Ing. František Hruša v. r.
Náměstek primátora města Liberce
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Ing. Jiří Kittner v. r.
Primátor města Liberce

