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Městský úřad Litoměřice 
Ekonomický odbor 

Vaše značka:         
Ze dne: 2.1.2014   
č. j.: 0000758/15/EKO/KFr   
Sp. zn.:    
 V Litoměřicích dne 13.1.2014   

Vyřizuje: Ing.Iveta Zalabáková   
Telefon: +420 416 916149   
Fax: +420 416 916 211  

  

 
E-mail: iveta.zalabakova@litomerice.cz  
 

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
Vážený pane, 
 
v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, která byla doručena povinnému subjektu elektronickou cestou dne 
2.1.2014, Vám tímto zasílám požadované informace. 
 
Kolik kusů celkem bylo k 31.12.2014 evidováno MěÚ Litoměřice na území města Litoměřic 
výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiného technického 
herního zařízení (dále jen VHP). Stačí souhrnná hodnota za všechny typy přístrojů.    
 
Na území města Litoměřice bylo k 31.12.2014 evidováno 338 kusů přístrojů (VHP, IVT, 
JTZ). 
 
Kolik bylo ze strany MěÚ Litoměřice v roce 2014 provedeno kontrol provozování VHP dle 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád). 
 
Městský úřad Litoměřice v roce 2014 dle zákona č. 255/2012 Sb., neprovedl žádnou kontrolu. 
Dne 9. a 10. července 2014 byla provedena v součinnosti s Městskou policií Litoměřice 
kontrola ve věci dodržování Obecně závazné vyhlášky města č. 3/2014 o stanovení opatření 
k omezení hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her. Dále bylo 
kontrolováno dodržování zákazu hry osobám mladším 18 let. 
 
Kolik bylo zjištěno v roce 2014 porušení zákona  202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách v rámci prováděných kontrol a kolik pokut bylo uloženo dle ustanovení § 48 a v jaké 
souhrnné částce. 
 
V roce 2014 Městským úřadem v Litoměřicích nebyla udělena podle ustanovení § 48 zákona 
č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, žádná pokuta.  
 
S pozdravem                                                                 
                                                                                     Ing. Iveta Zalabáková 
                                                                               vedoucí ekonomického odboru  
                                                                                        MěÚ Litoměřice 
 


