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V nedávné minulosti bylo v Zastupitelstvu města Chropyně projednáváno téma zákazu
hazardu. Nejen já, ale i ostatní zastupitelé, jsme opakovaně požadovali, aby
zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku o zákazu výherních automatů, protože
bychom se tímto významně posunuli vpřed v oblasti prevence kriminality. Provozování
výherních automatů, totiž znamená v této oblasti několik velkých kroků zpět špatným
směrem a ani kamerový systém nám nepomůže zajistit bezpečnost občanů našeho
města. Upozorňoval jsem zastupitele předem, že vznikne v novém roce 2017 nová velká
herna uprostřed sídliště, tedy v blízkosti prodejny Albert a ZŠ Chropyně. Varoval jsem
zastupitele před souvisejícím přílivem „hráčů“, kteří jsou mnohdy z kriminálně
závadového prostředí a budou do našeho města do heren najíždět ze širokého okolí, kde
jsou výherní automaty zakázány (Kroměříž, Kojetín, Přerov). Jsem názoru, že tímto
významně zhoršenou bezpečnost občanů v Chropyni v žádném případě nevykompenzují
příjmy z loterií. Proto jsem jednoznačně pro plošný zákaz technické hry a binga na celém
území našeho města.
Dne 18.1.2017 se uskutečnila v Chropyni protestní akce (veřejné shromáždění)
s názvem „STOP HAZARDU V CHROPYNI!“. Tuto akci svolala skupina osob, za účelem
využití svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací, názorů a
vyjádření postojů k tématu zákazu hazardu v Chropyni“.
Cituji podstatný text petice: „My, níže podepsaní, protestujeme proti hazardu, nechceme
mít v Chropyni herny s výherními automaty a zajímá nás hlavně bezpečnost občanů
v našem městě, která je podle našeho názoru, v kontextu s hernami a přílivem hráčů ze
širokého okolí, významně zhoršena. Tímto vyjadřujeme svůj názor a nesouhlas se
současným stavem heren v Chropyni.“
Vážená paní starostko a všichni radní, vyzýváme Vás, abyste se zasadili o to, aby byl
Zastupitelstvem města Chropyně, vydán co nejdříve zákaz provozování výherních

Tisk č. 0040-17ZM
MCH 746/2017
automatů (technické hry) na celém území našeho města, a dále aby nebyla již vydávána
další povolení provozovat v našem městě tyto herny s výherními automaty. Toto
potvrzujeme níže svým podpisem“.
Na uvedené protestní akci se sešlo cca 200 občanů našeho města a petici podepsalo na
shromáždění a v průběhu dalšího týdne více než 400 osob, kdy se jedná rovněž veskrze
o občany našeho města. Myslím, že k tomuto není co dodat a měli bychom se řídit tím,
co po nás žádá tato široká veřejnost.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně
vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 1/2017, o regulaci provozování hazardních
her.

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2017

1

MĚSTO CHROPYNĚ

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2017,
o regulaci provozování hazardních her

Zpracovatel: Mgr. Michal Vlasatý
Schváleno: Zastupitelstvo města Chropyně, usnesení číslo ZM XX/16/2017 dne 9. února 2017
Účinnost: patnáctý den po vyhlášení
Platnost do: neomezena

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2017

2

Zastupitelstvo města Chropyně se na svém zasedání dne 9. února 2017 usnesením č. ZM XX/17/2017 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o
hazardních hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je zákaz provozování hazardních her uvedených v Článku 2, a to na celém území obce
Chropyně a části Plešovec.
Článek 2
Zákaz provozování
Provozování binga a technické hry je na celém území obce zakázáno.
Článek 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Božena Hrabalová
místostarostka města
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