
pgE,sT.o urvššÍ BROD

#beeně eávazE!á l,yhíáška č. 2/20&4 o orarezu3íeích opatřenaÁcia B<

zahezpešeeqí crrísťmícEa záíežÉáostá veřenpeóho pořádkru

Zastupitelstvo N,4ěsta VyšŠí Broci se na své zasedání dne 22. 6.2a04 usneslo vydat na
záj<iadě $ 10 písn:' a) a S 84 odst.2 písm. i) záltona |28Da00 Sb. o obcích/obecní
zaŤízesil, rle znění pozciějších předpisů, ittto obecně závaznouvyhlášku.

ClámeB< l
ZákEadní ustar.rovearí"

UdrŽování veřejného pořádku ve Městě Vyšší Brod je významnou podrnínkou pro
vytváření kultury Života občanů nrěsta.

Ciáncek 2
Účel oben*ě zásvazné vyhtášky.

Účelem této obecně závaznévyhiášky je omezit veřejné nabizeni a poskýování
sluŽeb směřujícíclr bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb /dále jen
''sexuální siuŽby''/ v územnírn obvodu Města Vyšší Brod.

CEánek 3
Z'alsázané činnosti.

Nabízerrí a poskýování sexuálníclr sluŽeb je zakázáno na veřejně přístupných
mísÉech /náměstí, ulice, silnice, chodníky, veřejná zelreň', parkoviště, zastávky
hi.onradné dcpravy, nádraŽÍ, hřiště, kempy a další místa přístupná každémubez
crr'ezeníl , Místa, kde platí zákaz,j sou r,yznačerry v přiltoze č. 1, která je nedílrrou
scučástí této obecně závazné vvhláškv.

ČĚeelek 4
Závěrečnrá urstanovení

i) DodlŽovárrí této obecně záyazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat
stráŽníci it,4ěstské poiicie, členo..lé zastl.rpitelstva nrěsta a osoby pověřené
zastupiie1stvem města

2) Poi.ušení této obecně zá",tazr,é vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů
lzákar' č.zaali990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů/'

3) Touto vyirláškou se ruší obecně závazná vyhláška č,' 4lL996 k zabezpečení
veřejného pořádkr-r. která -,labyia účinnosti dne 15.10'1996.
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oLrecně zár'azi'iá vyiriáška nabývá účinnosti 15. dnem po vylrláŠerrí.
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Mgr"Marie Edero
starostka
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