lděsto Janovice nad ťthlavou
oguclvĚ

ávaarÁ wgIÁšKA

ěís].o O4/2Ot2
o §tanovení veřejně přístupnýclr míet, na kteqých je provozování sázkowýah
her, loterií a jiných podobných her aakázáno
Zastupitefstvo města Janovice nad Úh]-avou vydalo usnesenlm č. 60/2012 ze
dne 03.09.201"2 v sou}adu s ustanoveními
r č1.104 odst.3 zákona ó.7/1993 Sb. tlstavy ČeskérepubJ-iky. ve enění
pozdějších předpisů (dále jen ,,{]stava"),
. §10 písm.a) a d), §12, §35 a §84 odst.2 písn.h) zákona č.1,28/2a00
Sb., o obcích (obecní zřLzeni|, ve znění pozdějších přepisů (dále jen
,,zákor o obcích"i,
.

§50 odst.4 zákona č.Za2/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dá]e jen ,,zákon o loteriích"),
tuto
obecně závaznou vyhlášku:

čtarretc t
Úeer vyrrrašlry
Účelern této vyhlášky je zajištěni veřejného pořádku.

článek 2
urěení míst
Sázkové hry podle §2 písm. e), g), i), 1), m) a n) a loterie a jiné podobné
hry podle §2 písm. j) a §50 odst.3 zákona o loteriich (dáte jen,,hern1
zařlzení") je zakázáno provozovat na ce]-ém územíměsta Janovice nad Úh}avou
včetně částí města.

čraner g

přechodrré ustanovení.
přechodné
Žaane
u§tanovení není stanoveno.

čranet a

Upozorňuj

íci ustanovení

Zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku se v souladu s č1.104 odst.3
Ústavy a dle §10 pism.a) zákona o obcích vztahuje i na povo}ení, která byJ.a
vydána podle §2 písm.i), j) a podle §50 odst.3 zákona o ]-ot,eriích ve znění
účinnérnpřed 1. lednem 2012, a to i do 31. prosince 2014. a tudíž se i na

tato povolení, a to i do 31. prosince 2014, tato obecně závazná vyhláška
vztahuje, a to dle §10 písn.a) zákona o obcich v návaznosti na č1.104
odst . 3 ťlstavy.
čránet s

úěinnost
Tato obecaé závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáct;f;m dnem po
vyhlášení.

,lhúM

MVDr. Ladislav
Ladisla Vysk

Mgr. Michal ],inhart
starosta

místostarosta

Zvežejněno na úžednidesce:
sejnuto z úředni desky:

dni jejiho
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