Město Planá
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být povoleno provozování výherních
hracích přístrojů
Zastupitelstvo města Planá na svém jednání dne 19.10.2011 usnesením č. 31/5 vydalo na
základě § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZL) , a v souladu s § 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:
Článek 1
Základní ustanovení
Výherní hrací přístroj je zařízení definované v §17, odst.1 ZL 1).
Interaktivní videoloterijní systémy spadají dle definice uvedené v ZL 1) mezi výherní hrací
přístroje. Proto se na ně tato obecně závazná vyhláška vztahuje v plném rozsahu.
Článek 2
Stanovení okruhu vzdáleností
Provozování výherních hracích přístrojů v městě Planá nelze povolit v okruhu vzdálenosti do
100 metrů od těchto budov:
Internát Středního odborného učiliště, Bezdružická čp.728
Základní umělecká škola, Dukelských hrdinů čp.85
Základní škola, nám.Svobody čp.59
Základní škola, Na Valech čp.143
Dětský domov a základní škola, Zámecká čp.853
Střední odborné učiliště, Na Valech čp.129
Mateřská škola , Smetanova čp.620
Mateřská škola , Havlíčkova čp.449
Dům s pečovatelskou službou, Bohušova čp.811
Dům s pečovatelskou službou, Smetanova čp.860
Nemocnice Swiss Med Center, Bezdružická čp.274
Poliklinika, Plzeňská čp. 293
Lékárna, náměstí Svobody čp.817
Zubní ordinace, Na Příkopech čp.866
Městský úřad, nám.Svobody čp.1 a 2
Kostel Petra a Pavla, Bezdružická ul.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Na Valech čp.132
Fara, Na Valech čp.133
Školní družina, Na Příkopech čp.131
Článek 3
Vymezení vzdálenosti
Při určení (měření) okruhu vzdálenosti do 100 m od budov specifikovaných v čl. 2 této

obecně závazné vyhlášky se vychází z přímé vzdálenosti od hranice dotčených budov měřené
tzv. vzdušnou čarou k hranici budovy, v níž se výherní hrací přístroje provozují nebo je záměr
je provozovat.
Článek 4
Přechodné ustanovení
Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této
obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech uvedených v čl. 1 nejdéle do doby
stanovené vydaným povolením.2)
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.12.2011.

Ing. Pavel Nutil
místostarosta
1)

Mgr. Martina Němečková
starostka

§ 17 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů:
Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s
ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím
současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní
hrací přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti vydaném podle § 19 odst. 2 písm. c),
jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení.

2) § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

