
~---------- I Město Krupka
redakční rada periodického tisku
územního samosprávného celku
Radnice města Krupka
Mariánské nám. 22/13
41742 Krupka

VKrupce dne 23. 1. 2013

Věc: Sdělení VYjadřujícínázor členů zastupitelstva. týkající se územního správního celku

Tímto Vás jako zastupitelé města Krupka žádáme o zveřejnění přiloženého sdělení
v periodickém tisku Radnice města Krupka. Sdělení bude doručen i v elektronické podobě.

Datum podání našeho sdělení předchází termínu uzávěrky nejbližšího, tj. únorového vydání
informačního zpravodaje Radnice města Krupka v roce 2014, který je dle písemného sdělení
předsedy redakční rady Ing. M. Křivohlavého zastupiteli Ing. P. Malečkovi dopisem z 6. 12.
2013 a dle jeho ústního sdělení dne 9. 12. 2013 na zastupitelstvu města vždy jednotně
stanoven k 25. dni běžného měsíce.

Vzhledem k výše uvedenému nebrání nic jeho zveřejnění při respektování ustanovení
plynoucího z nové právní úpravy tiskového zákona 305/2013 Sb., kterým se měnil tiskový
zákon č. 46/2000, zejména povinnosti vymezené v §4a, resp. § 11a.

Sdělení podané zastupitelem Ing. P. Malečkem dne 26. listopadu 2013 nebylo v prosinci 2013
zveřejněno kvůli nedodržení termínu uzávěrky nejbližšího vydání zpravodaje, neboť nebylo
možno termín uzávěrky z žádného dostupného zdroje zjistit. O důvodu nezveřejnění jeho
sdělení ani v následujícím měsíci, tj. v lednu 2014, nebyl dodnes zastupitel Ing. P. Maleček
informován.

Spozdravem

zastupitelé města Krupky

Mgr.Miloslava Bačová Ing. Rostislav Příhoda

1 příloha - Sdělení zastupitelů města Krupka do informačního zpravodaje města Krupka
Radnice
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Příloha
Proč odmítla Zdravá Krupka regulaci hazardu předloženou starostou města

Vloňském říjnovém vydání zpravodaje Radnice byli občané informováni o tom, že jediní, kdo nehlasovali pro novou
vyhlášku regulující ve městě hazard, byli zastupitelé za Zdravou Krupku. Chyběla ovšem informace, proč pro ni
nehlasovali, ačkoli o zavedení regulace opakovaně žádali.

Důvodů bylo několik a byly velmi prosté. Regulace hazardu nebyla předem diskutována s širší
občanskou veřejností. Zastupitelům byla vyhláška předložena až v průběhu zasedání zastupitelstva
města a okamžitě se o ní hlasovalo. Chyběla důvodová zpráva, kterou nebylo vedení radnice s to
předložit ani na výzvu.Zpohledu omezení kapacit a přístupnosti k hazardu v čase a místě vůbec nešlo o
žádnou regulaci v pravém slova smyslu. Navržená místa jasně ukazovala, do čí rukou bude hazard
soustředěn.

o záměru regulovat hazard se občané Krupky dozvěděli až po samotném schválení vyhlášky. Zastupitelům byla
vyhláška předložena starostou Z. Matoušem až v průběhu zasedání zastupitelstva města (září 2013), navíc těsně
před hlasováním. Ačkoli starosta mluvil o dlouhodobé koncepci přípravy vyhlášky, nepředložil ani jediný
dokument, kterým by své tvrzení doložil.

Na základě dokumentů později předložených občanům, kteří požádali o informace k vyhlášce, potvrdilo vedení
města, že nemělo žádnou dlouhodobou koncepci přípravy vyhlášky a že ji tak říkajíc narychlo "spíchlo" pod
nátlakem zastupitelů Zdravé Krupky a celostátních médií. Jedním z dokumentů byla sice důvodová zpráva,
ovšem nikoli zpracovaná vedením města, nýbrž zastupiteli Zdravé Krupky, které ji předložilo před konáním
zastupitelstva města společně s žádostí o nové otevření otázky regulace hazardu. Dále poskytlo zápis z komise
rozvoje města, konané pár dní před zastupitelstvem. V posledním bodě zápisu navrhuje místostarosta města J.
Dubský čtyři konkrétní lokality, v nichž by mělo být provozování hazardu povoleno. Ovšem opět bez jakéhokoliv
zdůvodnění, proč právě a pouze na těchto čtyřech adresách.

Dle vlastníků lokalit, v nichž byl hazard vyhláškou povolen, se lze usoudit, že pravým cílem této tzv. regulace je
vyvedení všech zisků z hazardu do rukou skupiny lidí vybrané bez předložení řádného zdůvodnění. Podíl na
zisku z hazardu bude mít tak radní pro sport a kulturu K. Rouček a dále vlastnící a provozovatelé hazardu na
adresách vybraných a odsouhlasených většinou zastupitelů v čele se starostou Z. Matoušem.

Z pohledu omezení kapacit a přístupnosti hazardu v místě i čase se totiž o regulaci vůbec nejedná. Nová vyhláška
totiž umožní provozování hazardu na místo v několika desítkách provozoven, vybavených často jedním až dvěma
hracími přístroji, provoz "pouze" na čtyřech vyhláškou určených místech, ale zato velkokapacitních, kam lze
umístit i větší počet přístrojů, než byl v Krupce dosud celkově provozován.

Tato vyhláška navíc vůbec časově neomezuje provozování hazardu, Provozovatelům heren nestanovuje žádné
povinnosti umožňující kontrolu ze strany radnice, či znemožňující veřejnou propagaci hazardu. Tři z povolených
heren jsou v blízkosti škol, zdravotních středisek a sídel orgánů státní správy, tj. v rozporu s duchem zákona
regulujícím hazard.

Pro každého, kdo chce v Krupce opravdovou regulaci hazardu, musí být tato vyhláška nepřijatelná. Přesto ji až na
zastupitele Zdravé Krupky všichni ostatní přítomní zastupítelé odsouhlasili. Potvrdili tak, že vědomě podporují
v Krupce hazard i s jeho negativními důsledky. Stejně postupovali již při zrušení regulace hazardu na podzim
2011. Tentokrát vyjádřili navíc i souhlas se směřováním podstatné části výnosů z hazardu do rukou úzké,
skupiny lidí na radnici a kolem ní.

Zastupitelé za Zdravou Krupku - M. Bačová, P. Maleček, R Příhoda
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