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                                           Sbírka právních předpisů města                         č. 4/2016                                  

 
město Řevnice 

 

 

Obecně závazná vyhláška 

č. 4/2016 
o úplném zákazu provozování některých loterií a jiných podobných her 

Zastupitelstvo města Řevnice se na svém zasedání dne 19.prosince 2016 usneslo vydat v souladu s ustanovením 

§ 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),  § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Řevnice (dále jen „vyhláška“). 

 

Preambule 

Záměrem této vyhlášky je omezení negativního vlivu loterií a jiných podobných her, ochrana sociálně slabých, 

snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na těchto loteriích a 

jiných podobných hrách, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení 

kriminality a dalších patologických jevů. 

 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí na celém území města Řevnice (dále jen „území města“) úplný 

zákaz provozování některých loterií a jiných podobných her. 

 

Čl. 2 

Zákaz provozování některých loterií a jiných podobných her 

Na celém území města je zakázáno provozování 

a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, 

b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a 

jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 3 

Přechodné ustanovení 
Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené v čl. 2této vyhlášky, jejichž provozování bylo povoleno přede 

dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat nejdéle do doby stanovené vydaným 

povolením. 

Čl. 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.  

 

 

 

          ..............................................................                                            ……............................................. 

           Mgr. Marie Reslová, místostarostka, v.r.                                                   Ing. Tomáš Smrčka, starosta, v.r. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 


