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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Město Nymburk rozšíří zákaz hracích automatů 
 

Na svém posledním zasedání dne 9. 11. schválilo zastupitelstvo města Nymburk rozšíření 

zákazu v obecně závazné vyhlášce o provozování výherních hracích přístrojů nebo 

jiných technických herních zařízení.   

V roce 2011 Zastupitelstvo města Nymburka vydalo obecně závaznou vyhlášku o regulaci 

provozování loterií a jiných podobných her č. 6/2011, která stanovila veřejně přístupná místa, 

na kterých je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických 

herních zařízení. V této vyhlášce města Nymburk byly vymezeny oblasti a části města, ve 

kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno.  

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání dne 9. 11. schválilo návrh a změny ve výše 

uvedené vyhlášce. Z praxe vyplynula potřeba rozšířit výčet území se zákazem provozování 

hazardních her (o ulice Karla Čapka a ulici Zbožská). Důvody k rozšíření na dvě další ulice 

byly následující: V ulici Karla Čapka se nachází Mateřská škola U pejska a kočičky, přiléhá k 

ní rekonstruované dětské hřiště a v budově č. p. 2086 funguje učňovské středisko (kadeřnice). 

Výherní hrací přístroje umístěné v č. p. 2568 na ulici Zbožská (restaurace Skleník) jsou 

provozovány přímo na hlavní příchozí a příjezdové trase k ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 

1989.  

„Vzhledem k dlouhodobým problémům s porušováním nočního klidu, nepořádkem na 

veřejném prostranství a projevy vandalizmu v návaznosti na provoz výše uvedených zařízení, 

přistoupilo město k rozšíření omezení o tyto další oblasti,“ uvedla místostarostka Mgr. 

Adriena Gabrielová.  

Současně město přistupuje k časovému omezení provozu loterií a jiných podobných her. Tedy 

zkrácení termínu, do kdy lze provozovat na vyhrazeném území města loterie a jiné podobné 

hry, a to od 10 hodin do 00 hodin s účinností ještě v roce 2016.  

Další významné omezení provozu hazardních her na území města se očekává s nástupem 

účinnosti nově přijatých zákonů od 1. 1. 2017 (zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 

zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her a zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z 

hazardních her, ve znění pozdějších předpisů). 
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