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Město Bohumín 

Obecně závazná vyhláška 
č. ……/2014, 

kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jinýc h podobných her  

na celém území m ěsta Bohumína 
Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 8.12.2014, usnesením č. 19/3 
usneslo vydat 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“), a v souladu 
s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl. 1 
Zákaz provozování 

 
Na celém území města Bohumína se zakazuje provozování: 

a) sázkových her podle § 2 písm. e), i), l) a n) zákona o loteriích; 
b) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích. 

 
Čl. 2 

Přechodné ustanovení 
 

Loterní činnost, jejíž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně 
závazné vyhlášky, lze provozovat na území města nejdéle do doby stanovené vydaným 
povolením. 

Čl. 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška 
č. 8/2011 ze dne 14.11.2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je 
provozování loterií a jiných podobných her zakázáno, obecně závazná vyhláška č. 5/2012 ze 
dne 10.9.2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2011 o stanovení veřejně přístupných 
míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno, obecně závazná 
vyhláška č. 3/2013 ze dne 10.6.2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška OZV 
č. 8/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných 
podobných her zakázáno, obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 14.4.2014, kterou se 
mění a doplňuje OZV č. 8/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je 
provozování loterií a jiných podobných her zakázáno. 

 
Čl. 4 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2015 
 
 

   
 …………………….........  ………………………...... 
 Ing. Lumír Macura, v. r.  Ing. Petr Vícha, v. r. 

       místostarosta                                                                               starosta 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 


