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Počet Iíetü .............................

V Praze dne 16. června 2016

Věc : Žádost podle zákona č. 1061'1999 Sb.. 0 svobodgém přístupu k informacím

Vážení zástupci Obcí,
dovolte mi, abych Se na Vás obrátil jménem našeho sdružení s Žádostí podle Zákona č.
106/1999 Sbl, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to
S následujícím dotazem :
Došlo ve Vaší obci (městě) k porušování veřejného pořádku v souvislosti S provozem loterii a
jiných podobných her povolených podle Zákona Č. 202;'1'990 Sb.1 o loteriích a jiných

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, dolozjtelných protokoly policie za Období let
2010 až 2015 ?
V případě pozitivního zjištění postačí četnost těchto protokoly doložených případů
vjednotlívýˇch letech. V případě, že tyto informace nezjišťujete, prosím O potvrzující
Vyjádření.
Děkuji za Zaslání tohoto přehledu, který bude využit kanalýze chování herního
průmyslu v době účinnosti zákona o loteriích aj iných podobných hrách.
S pozdravem
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Sdělení

0d:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Podepsáno:

>

Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany
Tel. 415 237 500 | lfax. 415 237 601 | e-mail: infngﬁìgodbgranyiet | internet: wwwpodbgranyﬂg;
ICO: 00265365, DIC: C200265365, bankovní spojení 19-625481/0100 KB Podbořany
Odbor majetkoprávní a živnostenský úřad
Vyřizu e: Jitka Bokrová
Tel.
| Kancelář: 204 - 1. patro

Na dotaz, Zda došlo v našem městě k narušování veřejného pořádku v souvislosti
s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle Zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích

a jiných podobných hrách doložitelných protokoly policie Za období roků 2010-2015 Vám
sdělujeme, že žádný přestupek řešen v Souvislosti s provozem loterií nebyl řešen.

S pozdravem Jitka Bokrová
referent Odboru
Upozornění:

Toto sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas s uzavřením Smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřená v písemné
formě a v Souladu se Zákonem č.128/2000 Sb., o obcích.

Prosíme, zvažte dopad na životní prostředí před tiskem tohoto mailu. Děkujeme.
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