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Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
29. 8.2018 Rada města Ústí nad Labem – č. usnesení 485/18.

na vědomí :

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání.
A/ v y d á v á
1 . Obecně závaznou vyhlášku č. …/2018, o zákazu veřejného nabízení, poskytování
a využívání sexuálních služeb.

Důvodová zpráva:
V současné době se na území města Ústí nad Labem vyskytuje prostituce zejména v městské
části Předlice (průmyslová zóna, ul. Hrbovická, ul. Za Válcovnou, ul. Jateční, z části v ul.
Tovární) a městské části Krásné Březno a Mojžíř (ul. Vodařská, z části v ul. Pekařská a ul.
Přístavní).
Městská policie provádí pravidelné kontroly v určených lokalitách se zaměřením na nabízení
sexuálních služeb, zároveň úzce spolupracuje se sociálními orgány a Policií ČR. Obecně
závazná vyhláška umožní strážníkům brát k zodpovědnosti zejména osoby, které sexuálních
služeb využívají.
K návrhu OZV se vyjádřily městské obvody a Ministerstvo vnitra, oddělení dozoru a kontroly.
Podle vyjádření MVČR je prostituce činností, kterou je možno obecně závaznou vyhláškou
zakázat na všech veřejných prostranstvích v obci. Provozování této činnosti ohrožuje dobré
mravy a velice významně ohrožuje mravní výchovu dětí a mládeže. Význam tohoto právem
chráněného statku je třeba hodnotit velice vysoko, neboť žádná jiná činnost nedosahuje takovou
extrémnost zásahu do záležitostí veřejného pořádku. Prostituce je sociálně patologický jev,
který podle historických zkušeností nelze zcela vymýtit. Lze ji však regulovat tak, aby
nenarušovala veřejný pořádek, neohrožovala mravní výchovu dětí a neurážela mravní cítění
veřejnosti. Obce jsou oprávněny provést regulaci nabízení prostituce obecně závaznou
vyhláškou buď zákazem této činnosti na všech veřejných prostranstvích, nebo pouze
vymezením veřejných prostranství, na kterých tuto činnost povolí.

.

Statutární město Ústí nad Labem
Obecně závazná vyhláška č. ……./2018,
o zákazu veřejného nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne ........... 2018 usnesením
č. .........../2018 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve statutárním městě Ústí nad Labem
(dále jen „město“), jakož i vzhled města, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) nabízení sexuální služby1) jakýmkoliv způsobem (zejména podáním ústní, zvukové,
písemné, obrazové informace nebo prováděním různých posunků a pohybů těla, jakož
i odhalováním intimních částí těla);
b) poskytování a využívání sexuální služby.
2) Cílem této vyhlášky je zajištění pokojného soužití občanů i návštěvníků města, vytváření
příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana mravů a mravního vývoje jedinců
(zejména dětí a mládeže) a vytváření příjemného vzhledu města.
3) Tato vyhláška se nevztahuje na reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo
provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení
zřízeného podle zvláštního právního předpisu.2),3)
Článek 2
Zákaz činností
Činnost uvedenou v čl. 1 odst. 1 této vyhlášky je zakázáno provádět na všech veřejných
prostranstvích4) ve městě.
Článek 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004, k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ze dne 11. 3. 2004.

1)

služba směřující k poskytnutí sexuálního (erotického) uspokojení za úplatu
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
3)
§ 2 odst. 1 písm. d) a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
4)
ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)
2)

Článek 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………….
MUDr. Jiří Madar
1. náměstek primátorky

Vyvěšeno na úřední desce : ……… 2018
Sejmuto z úřední desky :

……… 2018

……………………………….
Ing. Věra Nechybová
primátorka

