
MĚSTO OSTROV 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití 

sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 

 

Zastupitelstvo města Ostrov se na svém zasedání dne 18. května 2011 usnesením                         

č. 126/11 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm.  

h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku:  

 

Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před nabízením, sjednáváním, provozováním a využíváním 

sexuálních služeb, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné 

soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci          

a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 

v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 

následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku, hodnot, 

které jsou chráněny obcí jako územním samosprávným celkem. 

 

Čl. 2 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je nabízení, sjednávání, provozování a využívání 

sexuálních služeb.  

 

Čl. 3 

Místa a čas pro konání vymezených činností 

 

Činnosti uvedené v Čl. 2 jsou zakázány na všech veřejných prostranstvích, která se nacházejí 

na území města Ostrov. 

 

 

 



Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2005, k zabezpečení místních záležitosti 

veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných 

prostranstvích, která nabyla účinnosti dnem 15. dubna 2005.  

(2) Zrušuje se Část pátá Čl. V obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 7/2005, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství a mění a ruší některé další obecně závazné vyhlášky města Ostrov, která 

nabyla účinnosti dnem 25. listopadu 2005.  

 

Čl. 5 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2011. 

 

         

    ..............................         ............................... 

    Milan Matějka v. r.                                Bc. Pavel Čekan v. r. 

        místostarosta          starosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne:     

 


