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Váš dopis zn.  Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne 
žádost z 11.2.2009   EO/253/09/CE/10/2009 Jandlová/244                            18.3.2009 
 
Věc: žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Potvrzujeme příjem Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 9.2.2009, 
kterou jsme obdrželi 11.2.2009 a sdělujeme Vám následující: 
 

V příloze novelizované obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, nebyla provozovna na adrese Hráského 2231/25 od 1.1.2009 uvedena, protože 
od 1.7.2008 na této adrese nebyly provozovány výherní hrací přístroje, které by byly povoleny 
ekonomickým odborem Úřadu městské části Praha 11, a proto byla na návrh ekonomického odboru 
Radou městské části Praha 11 tato provozovna vyřazena ze seznamu míst, na kterých lze provozovat 
výherní hrací přístroje.  

Protože v průběhu prosince 2008 jste přišli na ekonomický odbor-oddělení poplatků se 
žádostí o povolení provozování výherních hracích přístrojů, vyšli jsme Vám vstříc a Vaši žádost o 
povolení provozování výherních hracích přístrojů na 1. pololetí 2009 jsme kladně vyřídili v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou č. 19/2007 Sb. hl.m.Prahy, platnou do 31.12.2008.  

Protože v současné době jsou v této provozovně provozovány výherní hrací přístroje, 
povolené ekonomickým odborem-oddělením poplatků Úřadu městské části Praha 11, rozhodla Rada 
městské části Praha 11 svým usnesením na 5. schůzi rady městské části dne 4.3.2009 - č. usnesení 
0158/5/R/2009, na základě návrhu ekonomického odboru, aby byla provozovna opět zařazena do  
seznamu provozoven, kde lze provozovat výherní hrací přístroje. Toto stanovisko bylo odesláno 
Magistrátu hl.m. Prahy s tím, aby byla provozovna zařazena do přílohy novelizované obecně závazné 
vyhlášky č. 19/2007, ve znění pozdějších předpisů, která by měla být účinná od 1.5.2009.  

S pozdravem 
 
 

 
 
       Ing. Ludmila Šperglová 
                 zástupce vedoucí ekonomického odboru 
  

 
 


