ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 3/2017,
o regulaci hlučných činností
jak vyplývá ze změn provedených Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018

Zastupitelstvo města Mikulov schválilo vydat
hlučných činností.

Obecně závaznou

vyhlášku

o regulaci

Čl. 1
Předmět a cíl OZV
1) Předmětem této OZV je regulace činností v nevhodnou denní dobu, která by svou
hlučností mohly narušit veřejný pořádek v městě Mikulov nebo být v rozporu s dobrými
mravy ve městě.
2) Činností, která by svou hlučností mohla narušit veřejný pořádek je provoz plašičů ptáků
nebo zvěře pracujících s akustickým účinkem např. plynová děla, palné zbraně, zařízení
napodobující křik dravců a pod. (dále jen „plašiče“) mimo vymezenou dobu a jejich
používání nad limit stanovený touto OZV.
3) Cílem této OZV je zabezpečit některé záležitosti veřejného pořádku v městě Mikulov a to
ochranu osob před nadměrným hlukem v nevhodnou dobu a v nevhodných místech.
Čl. 2
Regulace hlučných činnosti
1) Provoz plašičů se zakazuje v době od 20.00 do 6.00 hod.
2) V době od 6.00 do 20.00 hodin je provoz plašičů povolen pouze za hranicí ochranného
pásma staveb určených k bydlení popř. ubytování v zastavěné části města Mikulov. Tato
hranice je graficky vymezena v grafické příloze zobrazující lokalitu „Město Mikulov“, v
příloze zobrazující lokalitu „osada Mušlov“, které jsou součástí OZV č. 3/2017 a
v příloze zobrazující lokalitu „drážní domek u staré celnice“, která se stává součástí OZV
č. 3/2017.
3) Maximální přípustná frekvence provozu plašičů činí 15 výstřelů či jiných akustických
účinků z jednoho plašiče za hodinu tj. s minimálním intervalem 4 min. Použití plašičů nad
stanovenou frekvenci je zakázáno.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o regulaci provozu plašičů ptáků.

Čl. 4
Účinnost
Tato OZV nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Účinnost novel:
Předpis
OZV č. 2/2018

účinnosti nabyl dnem
8. 7. 2018

