
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 4. 2019

Návrh na úpravu OZV č. 3/2017 - SLOT Group, a.s.

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Dostál Martin (právník)

Důvodová zpráva:

SLOT Group, a.s. podala podnět k úpravě obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány hazardní hry. Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, v § 67 odst. 3 
stanoví, že Herna nesmí být v provozu v době od 3:00 do 10:00 hodin. Zákon v § 12 zmocňuje obec, aby obecně 
závaznou vyhláškou stanovila, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány 
pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v 
obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her je na celém 
území obce zcela zakázáno. OZV č. 3/2017 v souladu se zákonem stanovila místa ve městě Lysá nad Labem, kde je 
možné provozovat hazardní hry, přičemž odchylně od § 67 odst. 3 zákona o hazardních hrách omezila otevírací dobu 
herny, a to od 14 hod. do 2 hod. následujícího dne, přičemž v době státních svátků, ostatních svátků a v neděli nesmí 
být herna v provozu. Takový postup je v souladu se zákonem o hazardních hrách. S ohledem na veřejný pořádek a jeho 
zachování se nedoporučuje měnit čas, kdy lze dle OZV č. 3/2017 provozovat ve městě hazardní hry (otevírací dobu 
heren).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí

návrh na úpravu OZV č. 3/2017 podaný SLOT Group, a.s.

II. neschvaluje

navrhovanou úpravu OZV č. 3/2017.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 91 ze dne 21. 6. 2017 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad 
Labem č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry s úpravou dle návrhu (doba 
provozu od 14:00 do 02:00 hodin, nezařazení provozovny v Tyršově ul. č. p. 220). Usnesení č. 152 Rada města ze dne 
12.3.2019 I. b e r e n a v ě d o m í návrh na úpravu OZV č. 3/2017 podaný SLOT Group, a.s., II. n e d o p o r u č u j e 
navrhovanou úpravu OZV č. 3/2017, III. p ř e d k l á d á ZM k projednání dne 17.04.2019. 
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