OHLÁŠENÍ HAZARDNÍ HRY
určena správnímu orgánu: Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V
Prostor vyhrazený pro razítko / ID štítek podatelny správního orgánu

Žadatel (název nebo obchodní
firma)

Sídlo

Doručovací adresa

Identifikační číslo nebo
jiný obdobný údaj

Oprávněná osoba činící úkony
/ vystupující jménem žadatele

Funkce
Kontakt

Výše nadepsaný žadatel v řádném termínu, tedy nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení
provozování hazardní hry, tímto příslušnému obecnímu úřadu ohlašuje hazardní hru (dále již jen „hra“) podle
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále již jen „ZHH“), níže specifikovanou:

Druh hry
§ 105 ZHH

☐ TOMBOLA, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč
☐ TURNAJ MALÉHO ROZSAHU

Název hry
§ 107 odst. 1 písm. a) ZHH
Popis hry
§ 107 odst. 1 písm. a) ZHH
Adresa místa, kde bude hra
provozována
(včetně bližší specifikace místa)

.

§ 107 odst. 1 písm. b) ZHH
Doba, po kterou bude hra
provozována
§ 107 odst. 1 písm. c) ZHH

Den zahájení:
Den ukončení:

Osoba zajišťující řádný průběh
hry a dodržování podmínek
1
stanovených ZHH
§ 107 odst. 1 písm. d) ZHH

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Státní občanství: .
Rodné číslo:

1

Žadatel uvede identifikační údaje v souladu s ustanovením § 130 odst. 1 ZHH, tedy jméno, popř. jména, příjmení,
popř. rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo
přiděleno.
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Identifikační údaje notáře
osvědčujícího průběh
2
slosování
§ 107 odst. 1 písm. f) ZHH

Jméno a příjmení:
Rodné číslo: .
Místo podnikání: .
Identifikační číslo:

PŘÍLOHY
(herní plán dle § 107 odst. 1
písm. e) ZHH, dále např. plná
moc, aj.)

.

Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že informace o zpracování osobních údajů naleznu na
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informace-obcanum/gdpr/ a v
pracovní době jsou k dispozici na kanceláři úřadu.

V ………………………………………….. dne …………………………………….

______________________________________________
podpis oprávněné osoby, razítko

2

Vyplňte pouze v případě ohlášení tomboly, u níž výše výherní jistiny činí více než 100 000 Kč.
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