
Pořadové číslo:  34/4 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 5.12.2017 

Návrh pro 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 12. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č.../2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška 

č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 

vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 81. schůzi dne 23. 11. 2017 a podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku dle návrhu na usnesení (č. 

3340/81/4/2017).   

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit navržené znění usnesení.  

 

Kancelář tajemníka, oddělení právní 

Ministerstvo vnitra ČR jako orgán dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí v právním 

rozboru Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her (dále OZV) 

upozornilo na skutečnost, že přechodné ustanovení této OZV nepočítá s případnými povolenými 



hazardními hrami v okruhu 100 metrů od hlavních vstupů do škol a školských zařízení, a to i v případě 

objektů částečně zasažených tímto okruhem, kdy se má za to, jako by bylo zcela v tomto okruhu. 

Zákaz provozování hazardních her v okruhu 100 metrů od hlavních vstupů do škol a školských 

zařízení byl do textu OZV zakomponován přímo na zasedání Zastupitelstva města Přerova 

pozměňovacím návrhem, který se však již nepromítl do textu přechodného ustanovení a do textové a 

grafické přílohy OZV. Návrh novelizace OZV tedy obsahuje úpravu přechodného ustanovení OZV, do 

kterého se doplňuje možnost provozovat hazardní hry povolené přede dnem nabytí účinnosti OZV i v 

okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení nejdéle do doby platnosti vydaného povolení. Původní 

znění přechodného ustanovení umožňuje provozovat hazardní hry nejdéle do doby platnosti vydaného 

povolení pouze v plošně chráněném památkovém území ochranného pásma Městské památkové zóny 

Přerov. 

Právní rozbor MV ČR dále doporučuje pro právní jistotu adresátů OZV doplnit do OZV grafické 

znázornění okruhů 100 metrů od škol a školských zařízení. Vzhledem k této skutečnosti návrh 

novelizace OZV obsahuje textovou a grafickou přílohu, které přesně vyznačují uvedené okruhy, v 

nichž bude po účinnosti OZV provozování hazardních her (s výjimkou stanovenou přechodným 

ustanovením) zakázáno. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Text důvodové zprávy je uveden v příloze.  

 

 


