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oBEc soBŮLKY
obecně záv azná vyh láška
obce Sobůlky
ě.212018,
o regulaci hluěných činnostíspočívajících
v provozu plynových dě! a jiných
akustických plašícichzařízení ve vinicích
Zastupitelstvo obce Sobůlky se na svém zasedání dne 21.2.2018, usnesením č' 8 I2o18
usneslo vydat nazákladě ustanovení $ 84 odst.2) písm. h) a ustanovení $ 10 písm. a)
zákona č. 12812000 Sb', o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně záv aznou vyh lášku
:

Čt. t
Předmět a cíl oZV

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činnostív nevhodnou denní
dobu, které by svou hlučnostímohly narušit veřejný pořádek v obci Sobůlky nebo
být v rozporu s dobými mravy v obci.
2) Cinností, která by svou hlučnostímohla narušit veřejný pořádek, je provoz plašičů
ptáků nebo zvěře pracujících s akustickým účinkemnapř. plynová děla (dále jen
,,plašiče")mimo Vymezenou dobu a jejich pouŽívání nad limit stanovený touto
obecně záv aznou vyh láško u.
3) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabezpečit některé záleŽitosti veřejného
pořádku v obci Sobůlky a to ochranu osob před nadměrným hlukem v nevhodnou
dobu a v nevhodných místech.
1)

Čl'z
Regulace hlučných činností

Provoz plašičůje zakázán mimo dobu uvedenou v kalendářním roku v čl.2 odst. 2
a platí pro celé katastrální územíobce Sobůlky'
2) od 1. do 31. srpna v době od 6:30 do 22:00h, od 1. do 30, září od 6:30 do 21:OOh a
od 'l. do 31. října od 6:30 do 20:00h je provoz plašičůpovolen pouze ve vzdálenosti
většíneŽ 200 metrů od zastavěného Územi obce Sobůlky.
3) Maximální přípustná frekvence provozu plašičůčiní15 výstřelů či jiných akustických
účinkůzjednoho plašičeza hodinu, tj.sminimálním intervalem 4 minut. PouŽití
plašičůnad stanovenou frekvenci je zakázáno.
1)

Čl. g
Sankce

Porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních
právních předpisů1.
Čt. +

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po jejím

vyhlášení.

Zdeněk Pantlík
starosta

lng. František Svoboda
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce
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'Zťkotlč.25012016 Sb., o přestupcích' ve znění pozdějších předpisů
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