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M Ě S T O  Č E L Á K O V I C E 

Obecně závazná vyhláška E  1/2015 města Čelákovic o stanovení 

míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry 

     Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne 29. 4. 2015 usnesením č. 4/2015/9.1  na základě 

ustanovení § 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 ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 

84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

vydává tuto Obecně závaznou vyhlášku E  1/2015 města Čelákovic o stanovení míst, na kterých 

mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

 
     Tato vyhláška stanovuje místa ve městě Čelákovice, na kterých mohou být provozovány 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 “loterní činnost“). 
 

Čl. 2 
Určení míst 

 
     Loterní činnost dle čl. 1 této vyhlášky lze provozovat pouze na místech uvedených v Příloze č. 1 

této vyhlášky. 

Čl. 3 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015. 
 

Čl. 4 
Zrušující ustanovení 

 
     Zrušuje se Obecně závazná vyhláška E 1/2012 města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou 

být provozovány loterie a jiné podobné hry. 

 
 
 
          Ing. Miloš Sekyra Ing. Josef Pátek 
             místostarosta starosta   
            

Vyvěšeno:  6. 5. 2015 
 
Sejmuto:    22. 5. 2015 
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce E 1/2015 o stanovení míst, na kterých mohou být 

provozovány loterie a jiné podobné hry 

 

V Prokopě č. p. 1672 
Rybářská č. p. 155 
J. Zacha č. p. 979 
Sedláčkova č. p. 103 
Stankovského č. p. 745 
náměstí 5. května č. p. 113/3 
náměstí 5. května č. p. 114 
Masarykova č. p. 24 
Rumunská č. p. 1485 
Sedláčkova č. p. 47 
Sedlčánky, Na Hrázi č. p. 18 
Žižkova č. p. 415  
 
 
 
 

 


