Vyhláška
Rady města Plzně č. 12/1991
o zákazu provozování hazardních her a sázek na veřejném prostranství
___________________________________________________________________________
Rada města Plzně se usnesla podle § 45 písm. j) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích a
podle § 48 zákona ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích na svém zasedání dne 21. 11. 1991 na
této
obecně závazné

vyhlášce

článek 1
/1/ Na území města Plzně je zakázáno hrát na veřejném prostranství hry a přijímat sázky,
při
nichž je placen peněžní vklad, jehož návratnost v odpovídajícím ekvivalentu se účastníkovi
hry nezaručuje nebo jejichž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům
nebo u nichž jsou splněny obě podmínky současně.
/2/ Zakázáno je rovněž vyzývat na veřejnosti k účasti na hře nebo sázce uvedené v odst. 1.

článek 2
Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí souhrn všech veřejně přístupných
míst na území města Plzně, která slouží podle svého určení veřejnému užívání, nemají-li
charakter bytových nebo nebytových prostor. Veřejným prostranstvím jsou zejména plochy
náměstí, komunikací, zeleně, mostů, hřišť, parků a dalších podobných zpevněných i
nezpevněných částí území města.
článek 3
Hry a sázky uvedené v čl. 1 mimo veřejné prostranství je oprávněn zakázat vlastník či správce
příslušného bytového nebo nebytového prostoru.

článek 4
Každé porušení čl. 1 nebo čl. 3 této vyhlášky bude postihováno jako přestupek dle § 48 zák.
200/90 Sb.
a) pokutou do výše 1.000 Kčs ve správním řízení nebo blokovou pokutou do výše 500 Kčs
b) propadnutím věcí (včetně peněz) dle § 15 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.

Článek 5
Tato vyhláška se nevztahuje na loterie a hry provozované za podmínek stanovených zákonem
ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách.

Článek 6
Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecního zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

Doc. MUDr. Zdeněk Mraček, v.r.
primátor města Plzně

V Plzni 21. listopadu 1991

JUDr. Jan Blažek, v.r.
náměstek primátora m. Plzně

