
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 1/2016 

o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné 

podobné hry na území města 

Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 14.04.2016 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 

Určení míst 

 Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích, loterie a jiné 
podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „loterijní činnost“) 
lze provozovat pouze v kasinech, hernách, pohostinských zařízeních a jiných místech dle § 
17 odst. 8 a 10 zákona o loteriích nacházejících se na těchto adresách: 

1. Dukelské nám. 40/14 Hustopeče 

2. Mrštíkova 11/22 Hustopeče 

3. U Větrolamu 1167/15 Hustopeče 

4. Mrštíkova 113/20 Hustopeče 

5. Husova 28/1 Hustopeče 

6. Dukelské nám. 39/13 Hustopeče 

7. Bratislavská 465/18 Hustopeče 

8. Dukelské nám. 1326/20 Hustopeče 

9. Kosmákova 581/2 Hustopeče 

10. Dukelské nám. 97/26 Hustopeče 

11. Javorová 803/1 Hustopeče 

 

 

Čl. 2 

Ustanovení přechodné 

Loterijní činnost, jejíž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této 
obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech neuvedených v článku 1 nejdéle do 
doby stanovené vydaným povolením. 



Čl. 3 

Účinnost 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města 
Hustopeče č. 1/2013 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a 
jiné podobné hry na území města. 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 

 
…………………………….…                                                  ….………………………… 
Bořivoj Švásta                                                                       PaedDr. Hana Potměšilová 
místostarosta                                                                        starostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
 
Sejmuto z úřední desky dne:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


