OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42,
tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: podatelna@skryje.cz

ROZHODNUTÍ
Ve Skryjích dne 15.7.2016

č.j.27/2016

Obecní úřad Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje , rozhodl ve věci žádosti JALUS, a.s., IČ: 27251403,
se sídlem Srbská 547, 25082 Úvaly (dále též „provozovatel“) o povolení provozování loterie nebo jiné
podobné hry ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) a zákona č.149/1998 Sb.
takto:
I.
Podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona o loteriích povoluje společnosti JALUS, a.s. IČ: 27251403, se
sídlem Srbská 547, 25082 Úvaly, provozovat loterii nebo jinou podobnou hru dle § 2 písm. e) zákona
v období od 16.7.2016 do 31.10.2016.
Provozován bude celkem 1 kus výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) s níže uvedenými
identifikačními znaky:
Název - Model DREAM PLAY Ident. číslo DP1111623

Číslo identifikační známky 022151

Ve smyslu § 19 odst. 1 písm. e) zákona jsou osobami odpovídajícími za zákaz hry osob mladších 18
let v místě schváleném pro stálé umístění výherního hracího přístroje:
Pavel Skřivan, Skryje č.e.14, 270 42 Skryje, IČO: 15306151
II.
Podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona o loteriích schvaluje:
− herní plány VHP uvedených v bodě I. tohoto povolení, přiložené k žádosti;
− stálé umístění VHP:
VHP budou provozovány v objektu BISTRO VYDRA, Skryje 142, 270 42 Skryje
Typ provozovny ve smyslu § 17 odst. 8 zákona: pohostinské zařízení.
III.
Stanovuje ve smyslu § 19 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích způsob a podmínky manipulace s VHP
uvedenými v bodě 1. tohoto povolení, zejména při výběru peněz a prováděných opravách ve smyslu
podmínek přiložených k žádosti. Ve smyslu § 19 odst. 1 písm. c) zákona je provozovatel povinen
pořizovat zápis potvrzený nejméně dvěma pověřenými osobami při každém výběru peněz z pokladny
VHP a také při každém doplňování peněz do zásobníku VHP. Dále musí být zavedena evidence oprav
ke každému VHP, která bude obsahovat minimálně následující údaje: datum prováděné opravy,
stručný popis prací a rozsahu opravy a podpisy pracovníka, který opravu objednal a provedl.

OBECNÍ ÚŘAD SKRYJE
Skryje č.p.15, 270 42,
tel., fax.: 313 550 223,
e-mail: podatelna@skryje.cz
Odůvodnění
Provozovatel požádal dne 11.7.2016 Obecní úřad Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 o vydání povolení
k provozování výherních hracích přístrojů. Žádost obsahovala veškeré náležitosti stanovené zákonem
a žadatel splnil podmínky zákonem stanovené. Dále prokázal zajištění odborného servisu a podle
osvědčení pověřené autorizované osoby jsou VHP provozuschopné.
Správní poplatek ve výši 5.000 Kč provozovatel v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 21 Sazebníku správních poplatků,
uhradil dne 11.7.2016.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Obecního
úřadu Skryje, Skryje č.p.15, 270 42 Skryje. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

………………………………….
Ing. Josef Jedlička, starosta obce

Rozdělovník:
Jalus, a.s., Srbská 547, 250 82 Úvaly
Obec Skryje, Skryje č.p.15, 270 42

