Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Radislavem Neubauerem
a 1. místostarostou MO Plzeň 3 Mgr. Radoslavem Škardou
Důvodová zpráva
1. Název problému, jeho charakteristika, a na základě
je předkládáno do jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3

jaké

kompetence

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb.
o hazardních hrách a dále dle ustanovení Obecně závazné vyhlášky statutárního
města Plzně č. 8/2001, Statut města, přílohy č. 4 „Zásady pro vydávání právních
předpisů města“ je do ZMO Plzeň 3 předkládán návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města Plzně, o regulaci provozování hazardních her
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového
řízení MMP připravuje návrh znění obecně závazné vyhlášky, která umožní regulaci
hazardních her na území města Plzně. Vyhláška by měla jasně stanovit konkrétní
místa, na nichž bude provozování hazardních her povoleno.
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP svým dopisem
ze dne 14. 11. 2017, doplněným dopisem ze dne 21. 11. 2017 a informací ze dne
24. 11. 2017, žádá starosty jednotlivých MO o projednání návrhu vyhlášky,
a to nejpozději do 13. 12. 2017, tak aby účinnost vyhlášky byla stanovena k datu
1. 1. 2018. Návrh nemohl být z důvodu časové tísně projednán v RMO Plzeň 3,
případně v příslušném výboru ZMO Plzeň 3 a komisi RMO Plzeň 3.
V návrhu vyhlášky jsou stanovena místa, na nichž je povoleno provozovat hazardní
hry. Kritéria pro výběr těchto míst stanovilo město Plzeň centrálně na úrovni orgánů
celoměstských a schválilo usnesením RPM č. 1140 ze dne 9. 11. 2017.
Časová regulace nebyla v návrhu vyhlášky využita žádným způsobem, přesto, že
zavedení časové regulace je významným regulačním nástrojem a mohla by zásadně
ovlivnit negativní dopady hazardu.
Pro území MO Plzeň 3 je navrhováno zařadit celkový počet 49 míst, s tím, že
nově bylo zařazeno 5 nových míst (Anglické nábřeží 2744/17, sady 5. května
2386/61, Zbrojnická 312/8, U Letiště 1074/2, Tylova 556/44). RMO Plzeň 3 přijala
dne 7. 12. 2015 usnesení č. 467, kterým nesouhlasila se zařazováním nových míst,
kde je povoleno provozování loterií a jiných podobných her na území MO Plzeň 3
dle v té době platné legislativy. Toto dosud platné usnesení nebylo v návrhu
vyhlášky zohledněno.
Dále se předpokládá stanovení maximálního možného počtu herních míst usnesením
Zastupitelstva města Plzně, kterým bude vyhláška schvalována a preferování herních
míst co nejvíce vzdálených od škol a školských zařízení při zařazování nových míst
do vyhlášky.

U navrhovaných míst s povolením provozovat hazardní hry dle Přílohy č. 1 k návrhu
obecně závazné vyhlášky na adresách Doudlevecká 495/22 a Heyrovského 480/31
bylo zjištěno, že dochází k rozporu s údajem evidovaným v katastru nemovitostí
ČÚZK. Faktické umístění herního prostoru se neshoduje s adresním údajem uvedeným
v příloze vyhlášky. Při podání žádosti o povolení k umístění herního prostoru na
tyto adresy by došlo k nesouladu s RÚIAN a v důsledku toho by nebylo možné na
tyto adresy hazard povolit.
-

Adresa Doudlevecká 495/22 - dle sdělení ÚMO 3, odboru stavebně správního a
investic, objekt ve kterém je provozována herna historicky patřil k objektu
Doudlevecká č. 495/22 a neměl svou vlastní adresu. Vlastník nemovitosti požádal
k datu 20. 11. 2015 o přidělení nové samostatné adresy k tomuto objektu. Žádosti
bylo vyhověno a objektu bylo přiděleno číslo popisné 2978 a orientační 24A. Tato
skutečnost nebyla doposud aktualizována v KN.

-

Adresa Heyrovského 480/31 – herna se nachází v objektu bez číselného označení.
Rovněž historicky patřil k objektu Heyrovského 480/31 (výškový bytový dům)
jako objekt občanské vybavenosti (prádelna). Vlastník objektu, ve kterém je
provozována herna, je odlišný od vlastníků objektu Heyrovského 480/31.

-

Skutečnosti nebyly doposud ze strany vlastníků aktualizovány a příslušný správní
orgán předpokládal aktualizaci těchto adres v rámci novely vyhlášky.

Město Plzeň je příjemcem kompenzace odvodu z loterií a jiných podobných her. Podíl
městských obvodů na odvodu je stanoven pevnou částkou a je dále přerozdělován dle
směrnice QS 61-30 „Rozpočtový proces v prostředí města Plzně“ a dle schváleného
finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů (viz příloha č. 5 tohoto
usnesení). Současný systém přerozdělování odvodu z loterií jednotlivým obvodům na
principu fixní částky není proporcionální k počtu provozovaných herních zařízení
v jednotlivých obvodech. Konkrétně na území MO Plzeň 3 tvoří provozovaná herní
zařízení cca jednu polovinu počtu všech provozovaných herních zařízení v městě
Plzni (příloha č. 9 – početní stav herních zařízení).
V podkladech návrhu vyhlášky nejsou vyhodnocena bezpečnostní rizika na základě
informací Policie ČR a Městské policie Plzeň.
3. Předpokládaný cílový stav
Regulace provozování hazardních her na území MO Plzeň 3, resp. na území města
Plzně
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení

5. Doporučená varianta řešení

Dle předloženého návrhu
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Nejsou

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle návrhu usnesení
8. Dříve vydaná usnesení; zákony, směrnice a další předpisy, podle kterých
je postupováno
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Obecně závazná vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města
Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2012, o stanovení míst a času, ve kterém
mohou být provozovány loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry
Usnesení RMP č. 1140 ze dne 9. 11. 2017
Usnesení ZMP č. 509 ze dne 9. 11. 2017
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 467 ze dne 7. 12. 2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
Nejsou
10. Přílohy:
č. 1 - dopis Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ze dne
14. 11. 2017
č. 2 - dopis Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ze dne
21. 11. 2017
č. 3 - Usnesení RMP č. 1140 ze dne 9. 11. 2017
č. 4 - Usnesení RMO Plzeň 3 č. 467 ze dne 7. 12. 2015
č. 5 - schválený finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na r. 2018
a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021
č. 6 - informace Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ze dne
24. 11. 2017 o úpravě přílohy návrhu vyhlášky
č. 7 - rekapitulace příjmů MO Plzeň 3 z loterií a jiných podobných her za období
2010 – 2016
č. 8 - návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č…./2017, o regulaci provozování
hazardních her
č. 9 – tabulky - aktuální početní stav povolených herních zařízení MF a MO

