
 
 
Obec: Bohumín 
 
 

Úplné znění 
 

Obecně závazná vyhláška,  
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o stanovení veřejně 

přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. 

 
 

Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 19.10.2005 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) písm. h) 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 
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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 
 

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

     q)  v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby v 
ulici Ad. Mickiewicze v Novém Bohumíně.“ 

 
     r)     v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby v  
           ulici Tovární  v Bohumíně - Záblatí.“ 

 
s) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby v  
       ulici Slezské ve Starém Bohumíně od ulice Čs. Armády po křižovatku s ulicí  
       Ovocnou 

 
t) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby v  
       ulici Mírové v Novém Bohumíně 

 
u) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby v  
      ulici Nerudové v Novém Bohumíně 

 
v) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby v  
       ulici Osvoboditelů v Novém Bohumíně.“ 
 
w) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytující služby  

                        v ulici  Bezručova v Novém Bohumíně, od křižovatky s ulicí Lidická po  
                        křižovatku s ulicí Fibichova, 
  čp.:  
 532, 59, 336, 233, 669, 624,  63, 667, 574, 323, 150, 578, 190.  

 
x) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytující služby  
      v ulici Na Chalupách v Pudlově, 

čp.:  
9, 10, 11, 12 ,13, 19, 21, 46, 49, 79, 87, 89, 110, 114, 119, 121, 128, 137, 140, 142, 146, 149, 
150, 152, 158, 159, 160, 161, 163, 166, 178, 186, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 201, 202, 220, 
244, 254, 264, 328, 330, 344, 357, 437, 739 
           

y) v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytující služby   
      v ulici Ostravská v Pudlově, od křižovatky s ulicí Oderská po křižovatku s ulicí  
      Lounská, 

čp.:  



7, 14,  29, 33, 34, 37, 41, 42, 48, 52, 58, 64, 80, 82, 85, 91,  123, 124, 146, 154, 170, 176, 177, 
193, 204, 208, 277, 287, 327, 339, 356.“ 
 

 
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 3.11.2005. 
 

 
 

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

 
 
 
 

   Vyvěšeno na úřední desce :19.10.2005 
 

Sejmuto z úřední desky : 4.11.2005 
 
 
 

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






