
Město Třebíč 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o regulaci provozování hazardních her 

 

Zastupitelstvo města Třebíče se na svém zasedání dne 9. listopadu 2017 usnesením č. … 
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 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o 
hazardních hrách“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 

Článek 1 
Cíl vyhlášky 

 
Cílem této vyhlášky je regulovat provozování hazardních her na území města Třebíče ve 
smyslu ustanovení § 12 zákona o hazardních hrách tak, aby byla v maximální možné míře 
omezena společenská rizika vyplývající z provozování některých hazardních her a aby jejich 
provozování bylo zcela v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy. Cílem regulace je 
umožnit pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města, uspokojit jejich potřeby a 
zároveň vytvořit příznivé podmínky pro život ve městě. 

 

Článek 2 
Předmět regulace 

 
Na území města Třebíče lze provozovat hazardní hru uvedenou v ustanovení § 3 odst. 2 
písm. e) zákona o hazardních hrách (technickou hru).  

 

Článek 3 
Povolení provozování 

 
Technickou hru lze na území města Třebíče provozovat pouze v herním prostoru typu herna, 
a to pouze na místech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.  

Na místech povoleného provozování dle přílohy č. 1 vyhlášky se může nacházet pouze 
jeden herní prostor.  
 
 

Článek 4 
Přechodné ustanovení 

 
Hazardní hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat na místech 
neuvedených v příloze č. 1 této vyhlášky nejdéle do doby platnosti vydaného povolení. 

 

  



 
Článek 5 

Zrušovací ustanovení 
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Třebíče č. 5/2016 o regulaci míst k provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her, a obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o 
zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města, 
obě ze dne 3. listopadu 2016. 

 

Článek 6 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017.  

 

 

 

 

 

 

……………………………….      ……………………………….  
         Ing. Pavel Janata                                           Vladimír Malý 
                 starosta                                                                             místostarosta      
 
 
 
 
 
 
                    
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 8/2017 o regulaci provozování 

hazardních her 

 

Místa, na nichž je povoleno na území města Třebíče provozovat hazardní hru dle článku 2 
vyhlášky (technickou hru). 

Místa jsou specifikována adresou herny (názvem ulice, číslem popisným, popř. číslem 
orientačním). 

 

Ulice Část obce Číslo popisné Číslo orientační

1 Brněnská Nové Město 346

2 Jar. Heyrovského Nové Dvory 841 31

3 Chlumeckého Horka Domky 229 1

4 Karlovo nám. Vnitřní Město 13 7

5 Komenského nám. Vnitřní Město 115 2

6 Komenského nám. Stařečka 286 17

7 Modřínová Nové Dvory 599 7

8 Modřínová Nové Dvory 600 1

9 Nádražní Horka Domky 143 25

10 Nádražní Horka Domky 344 19

11 Soukenická Vnitřní Město 38 1

12 Spojenců Borovina 285 57

13 Velkomeziříčská Nové Dvory 1145

14 Znojemská Horka Domky 1235 29

 

 

 

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

Ing. Pavel Janata                               Vladimír Malý 
     starosta                                     místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


