
                                                                                     
Obec:  Bohumín 

Úplné znění 
 

Obecně závazná vyhláška 
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích 

přístrojů zakázáno. 
 
 
     Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 19. října 2005, usnesením            
č. 291/24 usneslo vydat na základě ustanovení § 50, odst. 4  zákona č.  202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., a v souladu s § 10 písm. 
d) a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl.  1 

Určení míst 
 

(1) Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat  na těchto veřejně přístupných místech: 
a) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby 

na třídě Dr. E. Beneše v Novém Bohumíně 
b) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby 
      v ulici 9. května v Novém Bohumíně 
c) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby 
      v ulici Studentská v Novém Bohumíně 
d) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby 
      v ulici Okružní v Novém Bohumíně 
e) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby 

v ulici Nádražní v Novém Bohumíně 
f) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby  

v ulici Komenského v Novém Bohumíně 
g) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby  

v ulici Kostelní v Novém Bohumíně 
h) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby  

v ulici Štefánikova v Novém Bohumíně 
i) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby 

v ulici Čáslavská v Novém Bohumíně 
j) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby 

v ulici Alešova  v Novém Bohumíně 
k) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby 

       v ulici Šunychelská  v Novém Bohumíně, od křižovatky ulic Jana Palacha a  
                       Štefánikova po křižovatku s ul. Palackého 

l) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby 
v ulici Čs. armády v Novém Bohumíně, od křižovatky s ulicí Okružní             
po  křižovatku s ulicí 9.května 

m) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby  
v ulici Husova v Novém Bohumíně 

n) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby  
v ulici Masarykova v Novém Bohumíně 

o) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby  



v ulici Seifertova v Novém Bohumíně 
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p) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby  

v ulici Fügnerova v Novém Bohumíně 
           

 
(2) Mapa s vyznačením míst uvedených v odst. 1. je přílohou této obecně závazné 
vyhlášky. 

 
 

Čl. 2 
Ustanovení přechodné 

    
 
      Řízení o povolení k provozování výherních hracích přístrojů zahájené do dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky se dokončí podle stávajících právních předpisů. Platnost povolení                       
k provozování výherních hracích přístrojů vydaných do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, 
není touto vyhláškou dotčena.* 
 
 

Čl. 3 
Účinnost 

 
     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 3. listopadu 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

…………………....                                                                 ……………………… 
Mgr. Věra Palková                                                                     Ing. Petr Vícha 
  místostarostka                                                                              starosta 
 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne : 

 
 
 
 

 
* § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998  Sb. 
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