Obecně závazná vyhláška obce Česká Kubice
č.2/2012,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití
sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce Česká Kubice se na svém zasedání dne 06. 02. 2012 usnesením Č. 3/2012
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písmo a) a ustanovení § 84 odst. 2 písmo h)
zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

ČJ. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem této obecně závazné
směřujících k ochraně před
sexuálních služeb, zabezpečení
soužití občanů i návštěvníků
a vytváření estetického vzhledu

vyhlášky (dále jen "vyhláška") je vytvoření opatření
nabízením, sjednáváním,
provozováním
a využívání
místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné
obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci
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.

ČJ. 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.

ČJ. 3
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích
Činnosti uvedené v čI. 2 je zakázáno provádět na všech veřejných prostranstvích, která se
nacházejí v zastavěném území' obce Česká Kubice a v celé délce silnic č. 1/26, č. 11/190,
Č. 111/0268, č. 111/1901 spadajících do katastrálního území Česká Kubice, Horní Folmava,
Dolní Folmava, Starý Spálenec, Nový Spálenec.

I § 189 odst. 1, § 2 odst. 1 písmo d), § 58 zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hranice současně zastavěného území obce jsou vyznačeny v územním
plánu č.2/2006, o závazných částech územního plánu obce, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Č. 2/1996 o čistotě a veřejném pořádku v České Kubici
a obecně závazná vyhláška Č. 1/2003, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška
Č. 2/1996 o čistotě a veřejném pořádku v České Kubici. Dále se zrušuje obecně závazná
vyhláška

Č.

1/2000 o pravidlech umisťování reklamních a propagačních zařízení v obci.

ČI.5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Tomáš Kohel, Stanřs av Rap
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