Statutární město Ústí nad Labem

obecně závazná vyhtáška č.Il2018,
o zákaza veřejného nabízení,poslrytování a využívánísexuálních služeb
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem Se na svém zasedání dne 19'9'2018 usnesením
č. 546/2018 usneslo vydat na základě s I0 písm. a), c) a f 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen ,,vyhlóškn"):

čHnek 1

Předmět a cíI vyhlášky

l)

Činností,která by mohla narušit veřejný pořádek ve statutámím městě Ústí nad Labem
(dále jen ,,město"), jakož i vzhled města, nebo b;it v rozporu s dobqými Ínravy' ochranou

bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) nabízení sexúlníslužbyl) jakýmkoliv způsobem (zejména podrínímústní,zvukové,
písemné,obrazové informace nebo prováděním ruzných posunků a pohybů těla' jakož
i odhalováním intimních částítěla);

b)

poskytováni avyuživáni sexuální služby.

2)

Cílem této vyhlášky je zajištěnípokojného soužitíobčanůi návštěvníkůměsta, vytvďení
pÍizniých podmínek pro život ve městě, ochrana mravů a mrarmího vyvoje jedinců
(zejménadětí a mládeže) a vytvďení příjemného vzhledu města.

3)

Tato vyhláška se nevztahuje na reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo
provozovnu jiným způsobem neŽ prostřednictvím reklamního nebo propagačníhozařizeni
zřízeného podle zvláštního právního Předpi5u.2)'3)

ČHnek2
Zláů<az

Činnost uvedenou v čl. 1 odst.

l

činností

této vyhlášky je zakéuáno provádět na všech veřejných

prostranstvícha) ve městě.

čunet<3
Zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. ll2004,kzabezpeěení místníchzáležttostí veřejného
pořádku, ze drre II. 3. 2004.

1)

služba směřující k poskytnutí sexuálního (erotického) uspokojení za úplatu
zákoně.18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavebnizákon), ve mění pozdějších předpisů
') 5 2 odst. 1písm. d)aodst. 5zákonač.40llg95 Sb., oregulacireklamyaozrtěněadoplnění zákonač.
4681199l Sb., o provozoviíní roálasového a televizrího vysílání, ve znění pozdějších předpisů
a)
ustanovení $ 34 zakona č,.l28/20}o Sb., o obcích (obecní ňízen|), ve anění pozdějších předpisů (,,Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a dalšíprostory přístupné
každémubez omezeni, tedy slouŽící obecnému uŽíváni, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.")
2)

člónek4
Účinnost

Tato vyhláška nabýváúěirrnosti paErráctým dnem po dni vyhlášení.

MtJDr. Jiří Madar v.r.
1. náměstekprimátorky

Vyvěšeno na úřední ďesce : 20.9.2018
Sejmuto z rřední deď<y : 8.10.2018

Ing. Věra Nechybová v.r.

primátorka

