STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012
Bod pořadu jednání:

Návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů - Liberec proti hazardu
Zpracoval:

Mgr. Jan A u d y

odbor, oddělení:

vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

telefon:

48 524 3215

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:

v Radě města Liberec dne 14.2.2012

Poznámka:
Předkládá:

Bc. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh na vyřízení podnětu (petice) občanů města Liberce, dle důvodové zprávy,
s požadavkem, aby do konce roku 2011 byla vydána obecně závazná vyhláška, kterou se sníží
množství provozoven hazardu

a ukládá
Bc. Martině Rosenbergové, zajistit odeslání odpovědi.
T: 29.2.2012

Důvodová zpráva
Na 2. schůzi rady města, konané dne 17.1.2012 byl v materiálu č. 27b určen odbor právní a
veřejných zakázek jako garant pro vyřízení podnětu (petice) – Liberec proti hazardu.
Na zasedání Zastupitelstva města Liberec dne 15.12.2011 byla zástupcem petičního výboru
Ing. Janou Schlegelovou, předána „petice - Liberec proti hazardu“. Dalšími členy petičního
výboru jsou MUDr. Vladislav Chvála a Mgr. Jan Korytář. Zastupitelé byli současně informování Ing. Schlegelovou o obsahu a smyslu petice a počtu podpisů.
Text petice určené zastupitelstvu města Liberec:
„My níže podepsaní občané Liberce, požadujeme, aby do konce roku 2011 byla zastupitelstvem statutárního města Liberec přijata obecně závazná vyhláška, která umožní razantně
snížit množství provozoven hazardu v co nejkratší možné době, nikoli s odkladem 3 let (viz
přiložený návrh).“
Podpisové archy jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru právním a veřejných zakázek.
Návrh obecně závazné vyhlášky měli zastupitelé k dispozici a byl uveřejněn na webových
stránkách Statutárního města Liberec. Tento návrh byl po odstranění nedostatků formálního
charakteru, předložen Mgr. Korytářem jako návrh pozměňovací k obecně závazné vyhlášce
Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazné vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací
přístroje, kterou zastupitelstvo zařadilo na program zasedání jako bod č. 28a. Pozměňovací
návrh zastupitelé projednali, v následném hlasování ho však nepodpořili potřebnou většinou.
Petice byla fakticky projednána na 11. zasedání zastupitelstva dne 15.12.2011, a i s ohledem
na požadavek přijetí obecně závazné vyhlášky do konce roku 2011, má její projednání na 2.
zasedání Zastupitelstva města Liberec dne 23.2.2012 formální charakter.
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Příloha

Návrh odpovědi

V Liberci dne………………….
Paní
Ing. Jana Schlegelová

Vážená paní,
jako oprávněnému zástupci petičního výboru Vám sděluji výsledek projednání Vašeho podnětu, “Petice – Liberec proti hazardu“.
Na zasedání Zastupitelstva města Liberec dne 23.2.2012 byl projednán Váš podnět – petice
„Liberec proti hazardu“ s požadavkem, aby do konce roku 2011 byla vydána obecně závazná
vyhláška, která razantně sníží množství provozoven hazardu.
Návrh obecně závazné vyhlášky měli zastupitelé k dispozici a byl uveřejněn na webových
stránkách Statutárního města Liberec před zasedáním zastupitelstva města konaného dne
15.12.2011. Tento návrh byl po odstranění nedostatků formálního charakteru, předložen Mgr.
Korytářem jako návrh pozměňovací k obecně závazné vyhlášce Statutárního města Liberec,
kterou se mění obecně závazné vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení
veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, kterou zastupitelstvo zařadilo na program zasedání jako bod č. 28a. Pozměňovací návrh zastupitelé projednali,
v následném hlasování ho však nepodpořili potřebnou většinou.

S pozdravem
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Bc. Martina Rosenbergová
primátorka
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