STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.

INFORMACE
pro schůzi rady města dne 02.01.2018

Podnět občanů Zastupitelstvu statutárního města Liberec (SML) ve věci „Nesouhlasu s návrhem na
zřízení kasina na adrese Tržní náměstí 860/1, 460 01 Liberec

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
Zpracoval: Hrbková Hana, Ing. - pracovník odboru ekonomiky

Důvodová zpráva
Dne 12. 12. 2017 byl doručen podnět občanů Zastupitelstvu statutárního města Liberec (SML) ve věci
„Nesouhlasu s návrhem na zřízení kasina na adrese Tržní náměstí 860/1, 460 01 Liberec" .
Na adrese nám. Tržní 860/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, jsou aktuálně povolena pouze jiná technická
herní zařízení Ministerstvem financí (MF) v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích (ZOL), a to
v provozním režimu HERNY s platností do 28. 12. 2019. Pokud bude uvedená adresa v rozporu s aktuálně platnou
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 statutárního města Liberec, o regulaci provozování hazardních her na území
statutárního města Liberec (OZV č. 2/2017), je pouze MF oprávněno a povinno zahájit správní řízení o zrušení
rozhodnutí vydaných dle ZOL.
Povolovací řízení dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH) je rozděleno na základní povolení
o udělení oprávnění k provozování určitého druhu hazardní hry, ve spojitosti se složením kaucí a splněním dalších
ustanovení ZHH k přesné adrese, vydávané MF, a na povolení k umístění herního prostoru kasina na adresu
uvedenou v základním povolení pro koncová technická zařízení a stolů pro živou hru, vydávané MML.
K vydávání povolení Magistrátem města Liberec (MML) k umístění herního prostoru kasina dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH) a v souladu s OZV MML č. 2/2017, je třeba konstatovat, že po získání
základního povolení od MF a následném splnění všech zákonných ustanovení, která podmiňují získání umístění
herního prostoru kasina na uvedené adrese, je příslušný správní orgán (MML) povinen v přenesené působnosti
vydat žadateli kladné rozhodnutí, neboť je takovéto rozhodnutí nárokové a nelze jej podmiňovat jinými než
zákonnými ustanoveními.
Ke dni 12.12.2017, datu podání uvedeného podnětu, není oddělení poplatků a pohledávek MML známa žádná
skutečnost o tom, že by na adresu nám. Tržní 860/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, byla podána jakoukoli
společností, jež je držitelem základního povolení, žádost (návrh) o umístění herního prostoru kasina.
Odpovědi k jednotlivým důvodům nesouhlasu, uvedeným v podnětu, ve vztahu k platné OZV č. 2/2017 a v souladu
se ZHH:
1. V současnosti není uvedená adresa v rozporu s OZV č. 2/2017 a ZHH, jelikož se nachází ve vzdálenosti
60m respektive 100m od chráněných budov dle ZHH (měřeno vzdušnou čarou od nejbližších okrajů budov
aplikací MARUŠKA)
2. Případným vznikem kasina dojde k eliminaci uvedených jedinců, neboť provoz kasina dle ZHH je
provozován v nesrovnatelně přísnějšímu režimu, než je tomu doposud při provozu herny povolené dle
ZOL.
3. Namísto nynějšího nepřetržitého provozu herny je provozní doba kasina upravena v OZV č. 2/2017, a to
časem od 12 hodin příslušného dne do 6 hodin následujícího dne.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem spočívá možnost vyhovět podnětu v rozhodnutí Rady SML/Zastupitelstva
SML vydat v samostatné působnosti, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), takovou
Obecně závaznou vyhlášku, kterou bude tato adresa, na níž má být provozován hazard, vymezena jako nepřípustná
= v rozporu s touto přijatou OZV MML. Následně bude žádost provozovatele k umístění herního prostoru kasina
dle ZHH na adresu, která je v rozporu s OZV MML, ve správním řízení zamítnuta.
Přílohy materiálu jsou předkládány jako neveřejné, a to z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy
013 ZM Podnět občanů Zastupitelstvu statutárního města Liberec (SML) ve věci „Nesouhlasu s návrhem
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 25.01.2018

Podnět občanů Zastupitelstvu statutárního města Liberec (SML) ve věci „Nesouhlasu s návrhem
na zřízení kasina na adrese Tržní náměstí 860/1, 460 01 Liberec".

Předkládá: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace
Zpracoval: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Důvodová zpráva
Dne 12. 12. 2017 byl doručen podnět občanů Zastupitelstvu statutárního města Liberec (SML) ve věci
„Nesouhlasu s návrhem na zřízení kasina na adrese Tržní náměstí 860/1, 460 01 Liberec" .
Na adrese nám. Tržní 860/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, jsou aktuálně povolena pouze jiná technická
herní zařízení Ministerstvem financí (MF) v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích (ZOL), a to
v provozním režimu HERNY s platností do 28. 12. 2019. Pokud bude uvedená adresa v rozporu s aktuálně
platnou Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 statutárního města Liberec, o regulaci provozování hazardních her
na území statutárního města Liberec (OZV č. 2/2017), je pouze MF oprávněno a povinno zahájit správní řízení
o zrušení rozhodnutí vydaných dle ZOL.
Povolovací řízení dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH) je rozděleno na základní povolení
o udělení oprávnění k provozování určitého druhu hazardní hry, ve spojitosti se složením kaucí a splněním dalších
ustanovení ZHH k přesné adrese, vydávané MF, a na povolení k umístění herního prostoru kasina na adresu
uvedenou v základním povolení pro koncová technická zařízení a stolů pro živou hru, vydávané MML.
K vydávání povolení Magistrátem města Liberec (MML) k umístění herního prostoru kasina dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH) a v souladu s OZV MML č. 2/2017, je třeba konstatovat, že po
získání základního povolení od MF a následném splnění všech zákonných ustanovení, která podmiňují získání
umístění herního prostoru kasina na uvedené adrese, je příslušný správní orgán (MML) povinen v přenesené
působnosti vydat žadateli kladné rozhodnutí, neboť je takovéto rozhodnutí nárokové a nelze jej podmiňovat
jinými než zákonnými ustanoveními.
Ke dni 12.12.2017, datu podání uvedeného podnětu, není oddělení poplatků a pohledávek MML známa žádná
skutečnost o tom, že by na adresu nám. Tržní 860/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, byla podána
jakoukoli společností, jež je držitelem základního povolení, žádost (návrh) o umístění herního prostoru kasina.
Odpovědi k jednotlivým důvodům nesouhlasu, uvedeným v podnětu, ve vztahu k platné OZV č. 2/2017 a
v souladu se ZHH:
1. V současnosti není uvedená adresa v rozporu s OZV č. 2/2017 a ZHH, jelikož se nachází ve vzdálenosti
60m respektive 100m od chráněných budov dle ZHH (měřeno vzdušnou čarou od nejbližších okrajů
budov aplikací MARUŠKA)
2. Případným vznikem kasina dojde k eliminaci uvedených jedinců, neboť provoz kasina dle ZHH je
provozován v nesrovnatelně přísnějšímu režimu, než je tomu doposud při provozu herny povolené dle
ZOL.
3. Namísto nynějšího nepřetržitého provozu herny je provozní doba kasina upravena v OZV č. 2/2017, a to
časem od 12 hodin příslušného dne do 6 hodin následujícího dne.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem spočívá možnost vyhovět podnětu v rozhodnutí Rady SML/Zastupitelstva
SML vydat v samostatné působnosti, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), takovou
Obecně závaznou vyhlášku, kterou bude tato adresa, na níž má být provozován hazard, vymezena jako
nepřípustná = v rozporu s touto přijatou OZV MML. Následně bude žádost provozovatele k umístění herního
prostoru kasina dle ZHH na adresu, která je v rozporu s OZV MML, ve správním řízení zamítnuta.

Přílohy

