
 
 

 
Od: Lubomír Kocman <starosta@rudnamesto.cz>  
Komu: 'zastupitelstvo' <zastupitelstvo@rudnamesto.cz>  
Kopie: 'Jan Náprstek' <tajemnik@rudnamesto.cz>  
Odesláno: 24.9.2019 15:01  
Předmět: RE: Žádost o podklady - kasino Rudná (rekonstrukce Atolu)  

Dobrý den, 
předně se ohrazuji proti opět populistickým prohlášením o „vracení“ hazardu do Rudné. Zjevně 
neznáte historii objektu Atol. Znovu Vás žádám, abychom jednali věcně. 
K jednotlivým dotazům přikládám komentáře níže v textu. 
  
Lubomír Kocman 
  
From: Cyril Tůma [mailto:tuma@rudnamesto.cz]  
Sent: Wednesday, September 18, 2019 11:33 AM 
To: Lubomír Kocman <starosta@rudnamesto.cz>; Jan Náprstek <tajemnik@rudnamesto.cz> 
Cc: zastupitelstvo <zastupitelstvo@rudnamesto.cz> 
Subject: Žádost o podklady - kasino Rudná (rekonstrukce Atolu) 

  

Vážený pane starosto a pane tajemníku, 
 
časopis Forbes ve svém zářijovém čísle 2019 informoval o turnaji století v zatím 
neexistujícím kasinu v Rudné (bývalý Atol, kde se má hrát o 88mio EUR již v příštím 
roce). V souvislosti s rozhodnutím předchozích zastupitelstev v obdobích  2010-
2018 vrátit do Rudné hazard bych chtěl vás chtěl požádat o dodání veškeré 
dokumentace a podkladů, na jejichž základě zastupitelstvo rozhodovalo, zejména pak: 
                                                               
- předloženou písemnou nabídku od zástupců majitele hotelu Atol, na jehož základě 
zastupitelstvo rozhodlo o změně vyhlášky zakazující hazard 

Žádná písemná nabídka neexistuje, byla vedena pouze osobní jednání informačního 
charakteru, na základě aktivity ze strany vlastníka objektu. Zdůrazňuji, že majitel 
objektu se města nemusel dotazovat, protože provoz kasina byl v původním záměru 
hotelu Atol. 
  
- kopie zápisů ze všech uskutečněných jednání města se zástupci vlastníků hotelu 
Atol, kde by mělo být uvedeno, kdy a kde jednání proběhlo, kdo se jednání zúčastnil 
za město, kdo za majitele, co bylo předmětem jednání a jaká byla dohoda 

Září 2012: Rada města navrhuje projednání výše uvedené vyhlášky (viz příloha). 
Město zatím nemůže nijak regulovat herny a podniky s výherními automaty; 
všeobecná shoda je v tom, že si podobné podniky v intravilánu města nepřejeme. 
Zastupitelstvo města Rudná schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Rudná č. 
1/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém 
území města Rudná. Tato vyhláška primárně cílila na nepovolené herny uvnitř 
města. 

V původních plánech hotelu Atol bylo kasino a toto bylo provozováno. Protože nový 
vlastník chtěl v tomto záměru pokračovat (mimo další aktivity), požádal město o 
úpravu vyhlášky. Po diskuzi byla přijata vyhláška 2/2014, která v objektu hotelu Atol 
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hazard povolila s tím, že město má dostatečný nástroj v podobě vyhlášek – v případě 
problémů – zakročit. 

Další záznamy nebyly provedeny viz bod výše. 
  
- podepsané memorandum, kodex, nebo smlouvu o smlouvě budoucí, na jejímž 
základě byl hazard povolen a byl schválen záměr prodat subjektu městské pozemky, 
ze kterého plynou rovněž závazky a záruky obou či více smluvních partnerů 

Žádný takový dokument neexistuje. Existuje pouze žádost o koupi pozemků v k.ú. 
Dušníky u Rudné, p.č. 393/3, 407/11 a 409/10. Záměr prodeje byl schválen 
Zastupitelstvem města Rudná dne 21. 1. 2015. Protože však poptávající ve svém 
záměru nepokračoval, nebylo dále projednáváno. 
  
- jaké finanční prostředky do dnešního dne plynuly do kasy města od majitelů hotelu 
Atol (vstupní příspěvek, dar, apod.) 
Žádné. 
                                                                                                                                       
                                          
Za zaslání výše uvedených podkladů a informací předem děkuji. 
  
S pozdravem 

  
Cyril Tůma 

 


