
Obecně závazná vyhláška
č. …/2009

kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů
na území města Karlovy Vary

Zastupitelstvo města Karlovy Vary podle ustanovení § 10 písm.d) a v souladu s § 84 odst.2 
písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 50 odst.4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších  předpisů,  schválilo  na  svém  zasedání  dne  10.3.2009  tuto  obecně  závaznou 
vyhlášku:

Čl.1
Zákaz provozu výherních hracích přístrojů

1. Výherní hrací přístroje je na území města Karlovy Vary zakázáno provozovat na veřejně 
přístupných místech v těchto lokalitách:

k.ú.Bohatice
- Jáchymovská ul., Fričova ul., Kamenického ul., ul. U Trati, Teplárenská ul., Dalovická ul.

k.ú. Doubí
- Studentská ul., Svatošská ul., Komenského ul., Lesní ul., Garibaldiho ul.,, Modenská ul., 
ul.K Linhartu, ul. U Jezírka, Nová ul., ul. Truhláře od Modenské po Lesní, Sokolská ul.

k.ú. Drahovice
- Vítězná ul., ul. Stará Kysibelská od Vítězné po Blahoslavovu, Blahoslavova ul., Gagarinova 
ul.,  Maďarská  ul.,  Lidická  ul.,  Baarova  ul.,  Mánesova  ul.,  Národní  ul.,  Mozartova  ul., 
Jungmannova ul., ul.Viktora Huga, Chodská ul., Čechova ul., Kollárova ul., nám.K.Sabiny, 
ul.  Pod  Tvrzí,  nám.  Václava  Řezáče,  nám.  E.Destinové,  Kvapilova  ul.,  Zbojnická  ul., 
ul.5.května, Rumunská ul., Anglická ul., Švermova ul., Vrchlického ulice, ul. B.Němcové

k.ú. Dvory
- ul. Kpt.Jaroše, Závodní ul., ul. 1.máje, Chebská ul.,

k.ú. Karlovy Vary
- ul. Dr. Janatky, Jízdárenská ul., Krymská ul., nám. M.Horákové, Vrázova ul., ul.Dr. Engla, 
Jaltská  ul.,  Bělehradská  ul.,  Moskevská  ul.,  Svahová  ul.,  ul.  Dr.  Davida  Bechera, 
ul.T.G.Masaryka,  Varšavská ul.,  Zeyerova  ul.,  Horova  ul.,  Jugoslávská  ul.,  Bulharská  ul., 
nábř. Osvobození, ul. Krále Jiřího od ul. Dr.Davida Bechera po Poděbradskou, Poděbradská 
ul.,  Zahradní ul., Sadová ul od Zahradní k Mlýnskému nábř., nábř.J.Palacha od mostu 1.máje 
do centra, ul.I.P.Pavlova, Bezručova ul., Vítězná ul., Ondříčkova ul., Kvapilova ul., Americká 
ul., Italská ul., Jiráskova ul., Havlíčkova ul., Máchova ul., Palackého náměstí, ul.Karla IV., 
Mlýnské nábřeží, Vřídelní ul., Lázeňská ul., Divadelní náměstí,  Stará Louka, Nová Louka, 
Vyšehradská ul.,  Moravská ul.,  Petřín,  Raisova ul.,  Kolmá ul.,  Hynaisova ul.,  Zítkova ul., 
ul.Na Vyhlídce, 

k.ú. Rybáře
-  Sokolovská  ul.,  Šmeralova  ul.,  Nákladní  ul.,  ul.Roháče  z Dubé,  Banskobystrická  ul., 
Hybešova ul.,  ul.E.Krásnohorské,  Ul.Lad. Koubka,  Slepá ul.,  Celní ul.,  Majakovského ul., 
ul.Kosmonautů, Dělnická ul., Železniční ul., nám. 17.listopadu, Čankovská ul., ul.Na Hrádku, 



Pořární ul., Sibiřská ul., Mládežnická ul.,  ul. U Koupaliště, Severní ul., Konečná ul., ul. U 
Spořitelny,  Nákladní ul., Buchenwaldská ul., Jáchymovská ul.,  Krušnohorská ul., Sedlecká 
ul.od Jáchymovské po Krušnohorskou, Vodárenská ul., Chomutovská ul., 

k.ú. Sedlec
- Otovická ul., Šeříková ul., Merklínská ul. a prostor mezi nimi

k.ú. Stará Role
- ul.Závodu míru, Okružní ul., Svobodova ul. mezi Okružní a Závodu míru a celý prostor 
vymezený těmito ulicemi

k.ú.Tašovice
- Česká ul., Hradištní ul.

k.ú. Tuhnice
- ul.Dr.Janatky,  Krymská ul.,  Jízdárenská ul.,  Moskevská ul.,  Wolkerova ul.,  Západní  ul., 
Chelčického ul., Sládkova ul., Šumavská ul., Charkovská ul., ul.Budovatelů, ul.Brigádníků, 
ul.Přátelství,. Jižní ul., Poštovní ul., Gorkého ul., Bečovská ul.,

Čl.2
Časové omezení

Povolené výherní hrací přístroje mohou být v obvodu správní působnosti města Karlovy Vary 
provozovány:

a) v pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku: od 10 hod do 22 hod
b) v době pracovního klidu, tj. v sobotu, neděli a ve dnech státem uznávaných svátků: od 

10 ho do 24 hod
c) provozování povolených výherních hracích přístrojů mimo uvedené časové období je 

zakázáno

            Čl.3
         Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti ………………

……………………………………, v.r.
primátor

……………………………………, v.r.
1. náměstek primátora


