
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
města Strakonice   

č. 7/2011 
o stanovení míst a času, ve kterém je provozování některých sázkových her povoleno 

 
Zastupitelstvo  města   Strakonice  na svém zasedání konaném ode dne 14. 12. 2011 se dne 
15. 12. 2011 usnesením č. 235/ZM/2011 usneslo vydat v souladu s ustanovením  § 10 písm. 
a), § 35 a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a na základě   § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o loteriích“),  tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

 
 

Článek 1 
Účel  a předmět vyhlášky 

 
1) Účelem této vyhlášky je zabezpečení záležitostí veřejného pořádku určením míst na území 
    města Strakonice, na kterých je provozování některých sázkových her, loterií a jiných 
    podobných her povoleno a určení času, ve kterém je provozování některých sázkových her, 
    loterií a jiných podobných her povoleno. 
 
2) Předmětem regulace v této OZV je omezení provozování těchto sázkových her: 
 
 a) výherních hracích přístrojů 1), 

 
 b) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za 

pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani 
není známa výše vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, 
kdy sázející hrají proti provozovateli kasina, popřípadě další hry schválené v herním 
plánu, jakož i varianty těchto her2), 
 

c) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického 
zařízení centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený 
centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem  
připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů3), 
 

 d) sázkové hry provozované   prostřednictvím technického zařízení, které je 
elektronickým systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky 
spojenými herními místy obsluhovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně 
nedělitelný celek ( lokální loterní systém)4). 

 
 
 
 
_______________________________ 
1) § 2  písm. e) zákona o loteriích a jiných podobných hrách 
2) § 2  písm.  i) zákona o loteriích a jiných podobných hrách 
3) § 2  písm.  l) zákona o loteriích a jiných podobných hrách 
4) § 2  písm. n) zákona o loteriích a jiných podobných hrách 



 
Článek 2 

Určení míst 
 
Sázkové hry podle článku 1 odstavce 2   lze na území města Strakonice provozovat pouze ve 
veřejně přístupných  objektech na dále uvedených adresách: 
 

městská část:  ulice a číslo popisné:   
  1. Strakonice I.  Bavorova č.10    
  2. Strakonice I.  Čelakovského č. 261 
  3.       Strakonice I                Husova č. 355  
  4. Strakonice I.  Heydukova č. 494 
  5.       Strakonice I         Lidická č.167 
  6. Strakonice I.  Lidická č. 206 
  7. Strakonice I Lidická č. 300 
  8. Strakonice I.  Lidická č. 1081 
  9. Strakonice I.  Na Stráži č. 340   
10. Strakonice I.  Na Křemelce č. 512   
11. Strakonice I.  Palackého náměstí č. 331 
12. Strakonice I             Spojařů 1254 
13 Strakonice I.  Velké náměstí č. 48   
14. Strakonice I.  Velké náměstí č. 144 
15. Strakonice I.  Velké náměstí č. 217   
16.       Strakonice I   Zahradní č. 63 
17.       Strakonice I Zvolenská č. 989  
18. Strakonice II.  Bezděkovská č. 162   
19. Strakonice II.  Dukelská č. 37   
20. Strakonice II.  Komenského č. 27   
21. Strakonice II.  Komenského č. 147   
22. Strakonice II.  Nádražní č. 337   
23. Strakonice II.  Na Ohradě č. 31 
24. Strakonice II.  Volyňská č. 191 
25.       Strakonice II               Bezděkovská č. 184 
26. Přední Ptákovice Volyňská č. 37  
 
 

Článek 3 
Určení času 

 
Sázkové hry podle článku 1 odstavce 2  lze provozovat pouze : 
 
pondělí – čtvrtek, neděle, státní svátky:  v čase od 6:00 do 22:00 hodin 
pátek, sobota:      v čase od 6:00 do 24:00 hodin 
 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 23. 1. 2008. 



 
Článek 5 
 Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. 1. 2012. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Ing. Pavel Vondrys 
starosta 

 
 
 

Ing. Pavel Pavel 
místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2011 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 2. 1. 2012 
 
 


