Statutární město Pardubice
Zastupitelstvo města Pardubic

6/2022
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
O REGULACI PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 26.05.2022 usnesením č. Z/2973/2022 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 186/2016 Sb., o
hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
1. Předmětem vyhlášky je regulace a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku a k ochraně
dobrých mravů, bezpečnosti, zdraví a majetku v souvislosti s provozováním některých hazardních her
na území statutárního města Pardubice.
2. Cílem vyhlášky je omezení společenských rizik vyplývajících z provozování některých hazardních her,
zejména zvýšení ochrany dětí, mladistvých, snadno ovlivnitelných a sociálně slabých osob před
škodlivými a nebezpečnými dopady hraní hazardních her, které mohou ve svých důsledcích vést
k činnostem narušujícím veřejný pořádek, zejména pokojné soužití občanů a klidný spánek, či být v
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Článek 2
Povolení provozování
1. Bingo, technickou hru a živou hru1 (dále jen „hazardní hry“) lze na území statutárního města Pardubice
provozovat pouze v herních prostorách typu kasino, které se nacházejí mimo oblast Městské
památkové rezervace Pardubice (graficky znázorněna v příloze č. 1 této vyhlášky), konkrétně na
místech stanovených v příloze č. 2 této vyhlášky, splňujících uvedené podmínky.
2. Za účelem zachování rovných podmínek hospodářské soutěže bude Zastupitelstvo města Pardubic
posuzovat případné nové žádosti provozovatelů hazardních her o zařazení dalších míst s herními
prostory typu kasino do přílohy č. 2 této vyhlášky.
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Článek 3
Přechodné ustanovení
Hazardní hry, jejichž provozování bylo povoleno před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být
provozovány i na dalších místech uvedených obecně závaznou vyhláškou města Pardubic č. 7/2011, o
regulaci provozování výherních hracích přístrojů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, nejdéle do
doby platnosti vydaného povolení.

Článek 4
Zrušovací ustanovení a účinnost
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o regulaci provozování výherních hracích přístrojů, ve
znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2012.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2022.

…………………...........................................

…………………...........................................

Ing. Martin Charvát, v.r.

Ing. Petr Kvaš, v.r.

primátor
statutárního města Pardubic

náměstek primátora
statutárního města Pardubic

Zveřejněno ve Sbírce právních předpisů ÚSC dne: 03.06.2022
Přidělené číslo právního předpisu: 6/2022
Účinnost právního předpisu: 01.07.2022
Za správnost: Mgr. Helena Vaněčková
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her
Vymezení území Městské památkové rezervace Pardubice
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Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her
Stanovení konkrétních míst, na kterých je provozování hazardních her povoleno
Městský obvod Pardubice I
1.

Pardubice, třída Míru 111, PSČ 530 02

2.

Pardubice, třída Míru 302, PSČ 530 02

3.

Pardubice, Palackého třída 578, PSČ 530 02

4.

Pardubice, Karla IV. 2749, PSČ 530 02

5.

Pardubice, Palackého třída 2755, PSČ 530 02

Městský obvod Pardubice II
6.

Pardubice, Ohrazenická 310, PSČ 530 09

7.

Pardubice, Odborářů 346, PSČ 530 09

8.

Pardubice, Ohrazenická 498, PSČ 530 09

Městský obvod Pardubice III
9.

Pardubice, Jana Zajíce 982, PSČ 530 12
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