Град Франкфурт на Майн
Служба за обществен ред

Улична музика във Франкфурт на Майн
Информация за уличната музика на обществени улици, алеи и площади
във Франкфурт на Майн
Уличната музика и уличното изкуство с музика могат да покажат културна обогатеност и
витален елемент по улиците, алеите и площадите на Франкфурт. При упражняването им обаче
следва да се спазват определени правила, за да се избегне обезпокояване и засягане на други
хора.
Музикалните изпълнения могат да се провеждат само с такава сила на звука, че неучастващи
трети лица да бъдат засегнати не повече от неизбежното според обстоятелствата. Нивото на
шума в никакъв случай не бива да превишава 60 децибела.
Улична музика и улично изкуство с музика може да има само в работни дни (понеделник
– събота) между 07:00 и 20:00 ч., от 1-ви май до 31-ви август – между 07:00 и 21:00 ч. Уличната
музика и уличното изкуство с музика по принцип са забранени в неделни и празнични дни.
След максимум 1 час мястото трябва да бъде сменено, и то на такова разстояние, че да се
напусне досегашната зона на въздействие на музикалния шум. На същото място не може да
идват други улични музиканти около 1 час след смяната (задължителна пауза).
На едно място не могат да музицират едновременно повече от 5 души в музикална група.
По-шумните инструменти (тромпети, тромбони, барабани или подобни) не могат да свирят на
едно място по-дълго от 2 × 15 минути с минимална 15-минутна пауза.
Използването на електроакустични усилвателни устройства (високоговорител, усилвател,
мегафон и под.) е забранено.
Изпълнението не бива да възпрепятства безопасното и лесно движение на пешеходците.
Улична музика и улично изкуство с музика, които засягат неучастващи трети лица повече от
неизбежното според обстоятелствата, представляват нарушение на § 117 от Закона за
административните нарушения и се наказват с парична глоба до 5000,00 евро.
Службата за обществен ред и полицията имат право да спират музикални изпълнения, ако
приетите нормативни уредби не се спазват. В рамките на това използваните инструменти /
усилватели / апарати за възпроизвеждане на звука / мегафони могат да бъдат конфискувани, а
лицата – отстранени от мястото.
За информация, на Ваше разположение са сътрудничките и сътрудниците на Службата за
обществен ред на номер (069) 212-44044, както и Службата за пътно строителство и развитие
на номер (069) 212-35451.
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