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Věc: Pos kytnutí informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších pře dpisů

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané dne 30.5.2019 a dne 31.5.2019, o
poskytnutí kritérií a souvisejících informací týkajících se výběru adresních míst do přílohy
obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na ktelých
lze provozovat loterie & jiné podobné Iny, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich
propagace. ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy (dále jen „OZV“).

Vám poskytujeme následující:

[) výběr adresních míst do přílohy OZV proběhl na základě předem známých & transparentních
„Pravidel pro výběr míst, na kterých lze provozovat loterie u jiné podobné hry“. která jsou

přůohou č. 3 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 745 ze dne 7.5.2013 (dále jen ,.pravidlu“).
2) pokud jde o jiná adresní místa, bod (3) pravidel umožňuje, aby městská část hl. m. Prahy
navrhla zařazení nového místa, na kterém budou provozovány loterie v kasinu, náhradou za jiné
místo při současném zachování absolutního počtu míst kasin, platného kdatu 1. ledna 2013.
Nové místo musí splňovat pravidla uvedená pod bodem 2 písm. d) a e).
3) předpokladem pro jakoukoliv změnu OZV jc schválení návrhu novely OZV Zastupitelstvem
hl. m. Prahy, jemuž předchází provedení připomínkového řízení k návrhu nového právního
předpisu obce.
4) viz odpověď na otázky 2) a 3).
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5) jakákoliv změna OZV znamená realizaci procesu připomínkového řízení a následné schválení
Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

S pozdravem,

JUDr. Soňa Thuriová
ředitelka odboru daní, poplatků a cen
podepsáno elektronicky
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