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4

Zažít město jinak má již desetiletou tradici,
která se rozšířila i do dalších 10 měst České
republiky. Chuť lidí pořádat aktivity ve
veřejném prostoru rok od roku roste, ale
jak konkrétní aktivity oﬁciálně uspořádat,
mnozí neví. Proto jsme se rozhodli naše
nabyté zkušenosti z pořádání největší
sousedské slavnosti v Čechách a na Moravě
předat dál. Ve spolupráci s Městskou částí
Praha 7 jsme vytvořili tento Manuál, který
vám pomůže oživovat vaši čtvrť nejen během
jediného dne, ale i kdykoli během roku.
Možná vás také napadlo proměnit vaší ulici
ve venkovní kavárnu, dočasné divadlo nebo

hřiště pro děti, ale přesně
nevíte, jak na to, nebo
vás odrazuje představa
nesrozumitelných
a náročných
administrativních procesů
spojených s organizací
akce. Abychom vám tuto
část organizace co nejvíce
ulehčili, sestavili jsme tento
Manuál pro organizátory
aktivit ve veřejném
prostoru, který vás provede
administrativními kroky
nezbytnými pro realizaci
akce. Pro pilotní verzi
Manuálu jsme vybrali jednu
městskou část, Prahu 7,
která je k těmto aktivitám
velmi vstřícná. V Manuálu
uvádíme 9 příkladů
nejčastějších aktivit
a důkladně jsme popsali
kroky k jejich uskutečnění.

5

Každý rok pořádá iniciativa Auto*Mat
sousedské slavnosti Zažít město jinak, kdy se
na krátkou dobu promění ulice či volné plochy
v Praze na místa setkávání, zábavy, kultury
a her. Za pomoci a koordinace Auto*Matu
se po městě odehrávají desítky pouličních
sousedských slavností organizovaných místními
spolky nebo samotnými obyvateli.

7

6

Jak na to

Kde žádat?

Administrativa je opravdu
komplikovaná a mezi jednotlivými
městskými částmi jsou navíc určité
a mnohdy výrazné rozdíly. Popsaný postup
a náležitosti tedy platí pro MČ Praha 7,
pro další městské části se postup může
(někdy i výrazně) lišit.

Většina aktivit ve veřejném prostoru
vyžaduje povolení příslušných
odborů:
– chcete-li uspořádat akci na
komunikaci (chodník, ulice), je
nezbytné požádat Odbor dopravy
(ODO)
– v případě parků či zelených
náměstí žádáte Odbor
životního prostředí (OŽP)
– pořádáte-li veřejnou
produkci kulturní, společenskou
nebo sportovní akci na území MČ Prahy
7, ohlaste1 tuto informaci na oddělení
vnějších vztahů, Odboru Kanceláře
starosty2.

—
1
2

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=60198&typ=4&ido=1775&sh=1562563829
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Jak-si-zaridim-/-reseni-zivotnich-situaci/area2106
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8

Aktivit, které jsou ve veřejném prostoru
uskutečnitelné bez jakéhokoliv povolení,
je bohužel minimum. Prakticky jakákoliv
organizovaná aktivita ve veřejném prostoru
(chodník, ulice, náměstí) je úřady chápána
jako tzv. zvláštní užívání komunikace, pro
které je třeba získat povolení,
tzv. Zábor.

Při pořádání aktivit ve veřejném
prostoru budete nejčastěji jednat
s těmito odbory a institucemi:

Odbor dopravy (ODO)3
řeší žádosti o zábor veškerých místních komunikací, včetně
většiny náměstí*.

10

Odbor ﬁnanční (OFI) oddělení místních poplatků
řeší místní poplatky (viz heslo poplatky).
Technická správa komunikací
řeší pronájem komunikace.

—
3

http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-DOPRAVY-ODO
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-MAJETKU-OMA/area489
5
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-ZIVOTNIHO-PROSTREDI-OZP
6
http://www.praha7.cz/path/cards/?l=1&tbText=&dlFcn=0&dlArea=241
7
https://www.tsk-praha.cz/wps/portal
4

6

7

*Pokud má náměstí (nebo jiná nezastavěná plocha) pevný
podklad dlažbu či asfalt, pravděpodobně spadá pod Odbor
dopravy (např.: Strossmayerovo, Letenské, Ortenovo náměstí;
jediným náměstím, které nespadá pod ODO, nýbrž pod Odbor
životního prostředí, je Řezáčovo nám). Ostatní zelené plochy
spadají pod OŽP. Pozor, velké parky jako park Stromovka nebo
Letenské sady spadají přímo po Magistrát hlavního města
Prahy a o povolení je na patřičných odborech (doprava, životní
prostředí) nutné žádat přímo tam.

5
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Odbor majetku (OMA) + Odbor životního prostředí (OŽP)
řeší zábory veřejné zeleně (zelené plochy včetně zelených ploch
na náměstí); tyto plochy spadají pod OŽP, nicméně žádost
o krátkodobý pronájem (v řádu dnů) směřujte na Odbor majetku
(OMA).

Žádost o zvláštní
užívání veřejné
komunikace

Podat žádost o zvláštní užívání veřejné
komunikace (chodník, silnice) nemusí být
pro laika úplná hračka. V drtivé většině
případů je na Odbor dopravy nutné podat
kompletní žádost se všemi povinnými
náležitostmi, které k ní patří.

Vyplněná Žádost o zvláštní užívání veř. komunikace v Praze 7
pro audiovizuální, kulturní nebo sportovní akci *

2

Doklad totožnosti + kopie výpisu z obchodního rejstříku, nebo
živnostenského listu + plná moc (v případě, že rozhodnutí
nebude přebírat statutární zástupce ﬁrmy)

3

Graﬁcké přílohy

12

1

Pro zábor chodníku: 4x situační plánek záboru
(s vyznačenými rozměry šíře chodníku a požadovaného záboru)
Pro zábor vozovky je vyžadován návrh dopravního značení, tzv. dopravně
inženýrské opatření (DIO) potvrzené Policií ČR (viz slovníček a obr. č. 2)

4

Smlouva o výpůjčce (nájemní smlouva) uzavřená se správcem tj.
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK), Řásnovka 8, Praha 1

5

Souhlas Policie ČR se záborem ulice,
který získáte na základě posouzení žádosti8

Důležité: podávejte žádost včas minimálně 30 dní před
plánovanou akcí. Žádost často prochází komplikovanou
administrativou a schvaluje ji více odborů.
—
*
8

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147
http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59894&typ=4&ido=194&sh=-502978347
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Povinné náležitosti žádosti

Postup

Poplatky

Už známe místa, kde žádat, i obsah žádosti. Jak ale postupovat krok za krokem?

V Praze se poplatky za zábory řídí Obecně závaznou vyhláškou o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství z roku 2011. Zábory jsou
zpoplatněny dvojím způsobem: platíte „za vzduch“, tj. místní poplatek za
užívání veřejného prostranství, který se platí přímo městské části. Dále
platíte Technické správě komunikací za „fyzický prostor”, tj. pronájem
komunikace. Místní poplatek za kulturní akci je 4 Kč/m2, respektive 2 Kč/
m2 za akci sportovní. Výše pronájmu komunikace je shodná s výší místního
poplatku (celkem tedy zaplatíte 8 Kč, respektive 4 Kč za m2)

Ve zjednodušené podobě vypadá postup, jehož jednotlivé kroky
se váží na povinné náležitosti žádosti (viz výše), následovně:
Sepsání a podání Žádosti na Odbor dopravy MČ (viz výše) > získání souhlasu
správce komunikace (TSK), včetně zaplacení poplatku (platí pro ulice
i chodníky) > u záboru ulice získání souhlasu Policie ČR (na základě žádosti
a dopravně inženýrského opatření - DIO) > smlouvu s TSK a souhlas Policie
ČR následně doplnit k Žádosti na odbor dopravy (ODO) > po schválení uhradit
poplatek MČ a vyzdvihnout rozhodnutí > před akcí objednat dopravní značky
(případně zajistit jejich roznos).
Poznámka: pro urychlení celého procesu je vhodné podat žádosti na TSK a Policii
souběžně s žádostí na úřad MČ.

Každá městská část má k této vyhlášce své dodatky, které poplatky a jejich
výši upřesňují.
Zatímco Obecně závazná vyhláška od poplatku osvobozuje sportovní akce, na
které přispívá Magistrát nebo některá městská část, MČ Praha 7 od tohoto
poplatku osvobozuje i kulturní akce.
MČ Praha 7 podporuje sousedské aktivity i ﬁnančně. Každý může požádat
o příspěvek na svou aktivitu až do výše 10 000,- Kč. Žádost podávejte
a s případnými dotazy se obracejte na Odbor kultury a sportu.9

15

14
14
—
9

http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-KULTURY-A-SPORTU-OKS

Slovníček
pojmů

OSA – Ochranný svaz autorský
je organizace, která má právo vybírat poplatky za veřejné hudební produkce. Pokud plánujete
veřejnou hudební produkci, je zapotřebí to předem ohlásit a následně uhradit poplatky.

Pozemní komunikace
dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Jedná se o dálnice a silnice,
chodníky a cesty.

Situační plánek
náčrtek, který dostatečně znázorní rozsah záboru, umístění stolků, dalších věcí atd.

Správce komunikace
instituce, která je městem pověřena správou dané komunikace. Zodpovídá za rozvoj, výstavbu,
správu, údržbu a opravy pozemních komunikací.

TSK – Technická správa komunikací hlavního města Prahy
jedná se o hlavního správce komunikací, jehož prostřednictvím město zajišťuje rozvoj, výstavbu,
správu, údržbu a opravy pozemních komunikací.

Veřejné prostranství
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.

DIO
dopravně-inženýrské opatření je technický nákres, který vytyčuje zábor. Je zde vyznačeno, kde bude
jaká značka a kudy povedou objízdné trasy záboru.

Veřejný prostor
společně sdílený prostor, na jehož vytváření se podílejí občané města, ale také instituce a další
subjekty. Někdy nazývaný též jako “duše města”. Je to komplex aktivit, názorového smýšlení,
iniciativ, diskuse apod.

Dopravní značení
dopravní značky, které upravují dopravní režim po čas záboru. V případě záboru silnice musí být
značka “zákaz stání” s nápisem na místě týden před konáním akce.

Zábor
legální uspořádání akce na pozemní komunikaci. Pojem zábor se však používá i pro “zabrání”
náměstí či veřejné zeleně. K uspořádání třeba mít soubor povolení pro “zvláštní užívání pozemní
(místní) komunikace” viz kapitolu Jak na to

Místní poplatek
poplatek za užívání veřejného prostranství. Hradí se městským částem. Technicky vzato se
jedná o daň. Vychází z logiky, že veřejné prostranství je používáno pro konkrétní účely, tedy
dočasně pozbývá charakter “obecného užívání”. Zjednodušeně řečeno se jedná o sazbu za užívání
společného vzduchu. Poplatek se neplatí pouze v případě, kdy to stanoví Obecně závazná vyhláška,
nebo není způsob užívání uveden v OZV.

Zvláštní užívání komunikace
využití chodníku, náměstí nebo silnice jiným, než obvyklým způsobem. Úřady takto chápou
prakticky jakoukoliv organizovanou aktivitu ve veřejném prostranství.

Žádost o zábor
Ohlášení užívání veřejného prostranství (ohlašovací povinnost)
navazuje na získání povolení o záboru, které získáte až po podání žádosti o zábor (viz žádost
o zábor). Toto ohlášení slouží k nahlášení konání akce ve veřejném prostranství a k zaplacení tzv.
místního poplatku. Ohlašovací povinnost je součástí záborové dokumentace a je povinná.

administrativní proces, bez kterého vám nemůže být povoleno zvláštní užívání pozemní
komunikace. Nejedná se pouze o samotné podání oﬁciální žádosti, ale zároveň o postupné
projednávání vámi žádané akce s příslušnými úřady (Odbor dopravy) a orgány (Police ČR). Proces
je následovný: předběžné projednání – předběžné schválení – podání oﬁciální žádosti – doplnění
o další informace a technické podklady – formální schválení (viz také Povinné náležitosti).

17
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Při vyjednávání s úřady se pravděpodobně
setkáte se slovy, které v běžném životě
nepoužíváte. Připravili jsme proto
slovníček nejčastějších pojmů, který
vám usnadní orientaci v celém procesu
a komunikaci s úřady.

18

Příklady
aktivit

19

Nabízíme vám několik modelových aktivit, na kterých ilustrujeme
nutné kroky pro jejich realizaci. Tyto aktivity samozřejmě mohou
mít spoustu variant; vybrali jsme ty nejtypičtější.

Člověče,
nezlob se

Chci si postavit stolek a pár židlí na
náměstí nebo chodník a společně
s přáteli se věnovat ručním pracem,
hraní deskových her apod. Stůl
se židlemi nijak neomezuje chodce.
Nutná povolení
Nu

20
20

I v příp
případě, že chcete stolek umístit pouze
chodníku, jedná se o tzv. zvláštní užívání
na chod
komunikace a je třeba odbor požádat o povolení
komunik
žádost10 a Povinné náležitosti). V případě
(viz žád
chodníku není pro Technickou zprávu
chodník
komunikací nutné DIO, pro žádost je ale
komuni
mít detailní nákres včetně rozměrů
třeba m
rozmístěných věcí (stolek, židle).
rozmíst

Pop
Poplatky: Ne
Odbor ﬁnanční (OFI)
Odbo
Není třeba
tře nic ohlašovat (tento způsob užívání
veřejného prostranství není v obecně závazné
veřejné
vyhlášce uveden), poplatek se neplatí.
vyhlášc

—
10

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147

Stolek se židlemi vyžaduje
povolení i na náměstí
a dalších nezelených plochách
a nesmí omezovat chodce,
případně blokovat vstup do
objektů. Pro umístění stolku
na zelených plochách či ve
veřejné zeleni je nutné mít
povolení Odboru životního
prostředí.

21

Odbor dopravy (ODO)
Odbo

23
22

Pokud si děti namalují např. panáka na skákání,
žádné povolení samozřejmě není třeba.
K rozsáhlejším aktivitám, do kterých se zapojí
komunikace
více lidí, je třeba mít souhlas vlastníka komunikac
(TSK) a zejména dbát na to, aby kresby nemohly
být zaměněny s dopravním značením.

24

Nutná povolení

Poplatky: Ne

Odbor dopravy (ODO)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Při větším rozsahu akce je nutné povolení,
viz žádost11 a Povinné náležitosti (včetně
souhlasu vlastníka komunikace TSK).
Je nutné zajistit, aby kresby nemohly být
zaměněny s dopravním značením. Zároveň
se nesmí jednat o reklamu, která podléhá
speciﬁcké regulaci.

Není třeba nic ohlašovat (tento způsob
užívání veřejného prostranství není
v obecně závazné vyhlášce uveden),
poplatek se neplatí (pokud se nejedná
o reklamu).

—
11

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147
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Skákání
panáka

Chci kreslit křídami na chodník.

Nutná povolení

Poplatky: Ne

a) na chodníku, ulici, náměstí,…

Odbor ﬁnanční (OFI)

Odbor dopravy (ODO)

Pokud není akce prodejní, pak není třeba nic
ohlašovat (tento způsob užívání veřejného
prostranství není v obecně závazné vyhlášce
uveden), poplatek se neplatí.

Piknik na chodníku nebo náměstí je chápán jako
zvláštní užívání komunikace a je tedy nutné podat
žádost12 se všemi povinnými náležitostmi.

26

b) v parku nebo v zeleni
Odbor životního prostředí (OŽP)
Oﬁciálně jsou pikniky možné jenom na vymezených
piknikových místech. Na to je třeba dbát, zejména
pokud chcete grilovat nebo rozdělávat oheň, což je
v zeleni mimo vyhrazená místa zakázáno. Na jiných
místech musíte mít oﬁciální souhlas vlastníka parku
či veřejné zeleně. Například i k dočasnému zavěšení
houpačky je třeba souhlas vlastníka nebo správce
zeleně a je nutné zajistit, aby strom nebyl nijak
poškozen.
Důležité: velké parky v Praze 7 (Stromovka,
Letenské sady) spadají přímo pod Magistrát,
povolení je proto nutné řešit s magistrátním
Odborem ochrany prostředí13. Samozřejmě
u této a všech aktivit platí, že místo konání akce
po vás zůstane čisté, nijak nepoškozené.

—
12
13

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=631
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Piknik
u cesty

Chci uspořádat piknik pro přátele
s grilováním, jídlem a pitím. Na blízký
strom pověsíme houpačku. Akce nebude
hlučná a skončí před 22 hodinou.

Sousedská
slavnost

Chci uspořádat sousedské setkání pro
místní komunitu, do kterého se zapojí
zhruba 30 až 70 lidí. Připravíme sportovní
a kulturní program (divadlo, hudba),
rozestavíme stoly s jídlem a pitím.

Nutná povolení

Poplatky: Ano

a) na místní komunikaci (chodníku, ulici, náměstí…)

Odbor ﬁnanční (OFI)

28

Akce vyžaduje povolení ke zvláštnímu užívání komunikace Odboru dopravy (viz žádost14)
a souhlas vlastníka komunikace (TSK)15. Žádost musí obsahovat všechny Povinné
náležitosti. V případě, že se akce koná i na ulici a jsou s ní spojena dopravní omezení, je
nutné připravit detailní situační plánek, dopravně inženýrské opatření (DIO, viz slovníček),
včetně značení dopravního omezení s objízdnou trasou a vyjádření Policie ČR.

Vzhledem ke složité agendě je zde bezpodmínečně nutné dodržet třicetidenní lhůtu pro podání
žádosti.

b) v parku nebo v zeleni
Odbor majetku (OMA)
Pro tento typ akce je nutné mít souhlas vlastníka zeleně, respektive mít uzavřenou smlouvu
o krátkodobém pronájmu. Tuto smlouvu s vámi uzavře buď Odbor majetku (OMA) Prahy 7, nebo
Odbor ochrany prostředí MHMP16, který spravuje park Stromovka a Letenské sady.

—
14

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59894&typ=4&ido=194&sh=-502978347
https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/jak-si-zaridit (pro ostrov Štvanice se smlouva neuzavírá s TSK, ale společností Acton – www.acton.cz)
16
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=631
15

Za tento typ akce je třeba platit místní poplatek. Akci je nutné nahlásit
na OFI nejpozději jeden den před jejím konáním.
V ohlašovací povinnosti musí být uvedeno, jaký prostor v m2 budou
zabírat zařízení určené:
1) pro kulturní program (podium, židle, stoly)
2) pro prodej (stánky)
3) pro reklamu (stojany, bannery ...)
Výše poplatku je dána Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství (viz úvod).
Důležité: pokud městská část nebo Magistrát na tuto akci
poskytly ﬁnanční prostředky nebo akci spolupořádají, pak se
poplatek nevybírá.

29

Odbor dopravy (ODO)

31
30

Nutná povolení

Poplatky: Ano

Odbor dopravy (ODO)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Akce vyžaduje povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace Odboru dopravy (viz žádost17)
a souhlas vlastníka komunikace (TSK), žádost
musí obsahovat všechny povinné náležitosti.

Za tento typ akce je třeba zaplatit místní
poplatek. Akci je nutné nahlásit na OFI
nejpozději jeden den před jejím konáním.

32

V případě, že se akce koná i na ulici a jsou s ní
spojena dopravní omezení, je nutné připravit
detailní situační plánek, dopravně inženýrské
opatření (DIO, viz slovníček), včetně značení
dopravního omezení s objízdnou trasou
a vyjádření Policie ČR.
I zde platí třicetidenní lhůta pro podání žádosti.

—
17

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147

Za každý prodejní stolek je placen místní
poplatek jako za prodejní zařízení (tj. 10,Kč/
m2 a započatý den). Se stejnou částkou
počítejte při platbě nájmu pro TSK.
Důležité: pokud je výtěžek z celé
akce určený na charitativní a veřejně
prospěšné účely, poplatek za užívání
veřejného prostranství se neplatí.

33

Blešák

Chci uspořádat sousedský bleší trh –
kdokoli s i může přinést cokoli, co by rád
nabídl. Akce probíhá během dne.

34

Nutná povolení

Poplatky: Ne

Odbor dopravy (ODO)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Akce vyžaduje povolení. Podle rozsahu
a typu mobiliáře může být potřeba
i územní, příp. stavební povolení. Je
třeba řešit individuálně s ODO.

Není třeba nic ohlašovat (tento
způsob užívání veřejného
prostranství není v obecně závazné
vyhlášce uveden), poplatek se
neplatí.

35

Šachový
stolek

Do veřejného prostoru chci trvale umístit
městský mobiliář lavičku, šachový stolek,
stojan na kolo…

Umělecká
vystoupení
jednotlivců

Pouliční vystoupení, tzv. “busking”, mají
poměrně benevolentní pravidla, přesto
jsou ale regulována některými podmínkami
(počet vystupujících na jednom místě,
délka vystoupení atd.) a předpisy, které
naleznete na stránkách Magistrátu 18.

Příklady buskingu mohou být:
37

36
6

A

Marold

B

Harapes

C

Hašler

D

Kintera

—
18

http://kultura.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_vyridit/poradani_verejnych_akci_v_centru_prahy_1/index.html

A

Marold

B

Jsem
em malíř, se svým náčiním
see postavím na ulici a maluji.

Harapes

J
Jsem
tanečník, performer,
ttančím v ulicích města.

39

38

Nutná povolení

Poplatky: Ne

Nutná povolení

Poplatky: Ne

Odbor dopravy (ODO)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Odbor dopravy (ODO)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Pro umístění stojanu na komunikaci
(i na chodník) je nutné povolení
ke zvláštnímu užívání komunikace
od Odboru dopravy (viz žádost19)
a souhlas vlastníka komunikace
(TSK). Žádost musí obsahovat
všechny povinné náležitosti.
Bez stojanu je akce chápána jako
“busking”, kde není nutné povolení.

Není třeba nic ohlašovat (tento
způsob užívání veřejného
prostranství není v obecně závazné
vyhlášce uveden), poplatek se
neplatí.

Při splnění podmínek20 (max. 4
osoby na jednom místě, nehlučná
hudební produkce) je akce chápána
jako busking a není nutné speciální
povolení.

Není třeba nic ohlašovat (tento
způsob užívání veřejného
prostranství není v obecně závazné
vyhlášce uveden), poplatek se
neplatí.

Pozor: pokud při malování prodávám
obrazy, je nutné podat ohlašovací
povinnost a ohlásit prodejní zařízení
(prodejní stolek, stánek).

—

—

19

20

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147

http://kultura.praha.eu/public/94/95/2d/1535286_349082_dodopuceni.pdf

41
40

C

Hašler

D

Na vybraném veřejném prostranství
chci realizovat instalaci dočasně
umístěnou sochu, objekt …

42

43

Jsem hudebník, společně s několika
dalšími přáteli vyjdeme se svými
j ven a hrajeme
j
nástroji
na ulici.

Kintera

Nutná povolení

Poplatky: Ne

Nutná povolení

Poplatky: Ne

Odbor dopravy (ODO)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Odbor dopravy (ODO)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Při splnění podmínek 21 (max. 4 osoby
na jednom místě, nehlučná hudební
produkce) je akce chápána jako busking
a není nutné speciální povolení 22.

Není třeba nic ohlašovat (tento
způsob užívání veřejného
prostranství není v obecně závazné
vyhlášce uveden), poplatek se neplatí.

Pro instalaci objektu na komunikaci je
nutné povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace (viz žádost23) a souhlas
vlastníka komunikace (TSK). Žádost musí
obsahovat všechny povinné náležitosti.
Podle velikosti a váhy objektu by mohl být
vyžadován i souhlas vlastníků poduličních
sítí (tyto informace vám podá ODO).

Za předpokladu, že objekt není
reklamou, není třeba nic ohlašovat
(tento způsob užívání veřejného
prostranství není v obecně závazné
vyhlášce uveden), poplatek se
neplatí.

—
21
22

http://kultura.praha.eu/public/94/95/2d/1535286_349082_dodopuceni.pdf
Stromovka a Letenský park jsou místa se zvláštním režimem, kde je hlučnější (bubnování ...) produkce až 8 hudebníků povolena.

—
23

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147

Promítání na náměstí

B

Hudba na náměstí

C

est va
Festival

44

45

Živá
kultura

A

Promítání na náměstí

Chci uspořádat ﬁlmovou projekci pod širým
nebem (proluka, náměstí …). Projekce
zpravidla začínají po setmění, akce tedy skončí
až po 22. hodině. V určeném prostoru musím
dočasně umístit projekční plátno.

Nutná povolení

Poplatky: Ano

Odbor dopravy (ODO)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Akce vyžaduje povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace Odboru dopravy (viz žádost24)
a souhlas vlastníka komunikace (TSK)25,
žádost musí obsahovat všechny povinné
náležitosti.

Za tento typ akce je třeba platit místní
poplatek. Akci je nutné nahlásit na OFI
nejpozději jeden den před jejím konáním.

46

V případě, že se akce koná i na ulici a jsou s ní
spojena dopravní omezení, je nutné připravit
detailní situační plánek, dopravně inženýrské
opatření (DIO, viz slovníček), včetně značení
dopravního omezení s objízdnou trasou
a vyjádření Policie ČR.
Vzhledem ke složité agendě je zde
bezpodmínečně nutné dodržet třicetidenní
lhůtu pro podání žádosti.
Důležité: skončení po 22. hodině je nutné
26
konzultovat s hygienickou stanicí , kde
vám řeknou, co je nutné dodržet.

—
24

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147
pro ostrov Štvanice se smlouva neuzavírá s TSK, ale společností Acton (www.acton.cz)
26
http://www.hygpraha.cz/index.php?sum=OQ==
25

V ohlašovací povinnosti musí být uvedeno,
jaký prostor v m2 budou zabírat zařízení
určené:
1) pro kulturní program (podium, židle, stoly)
2) pro prodej (stánky)
3) pro reklamu (stojany, bannery ...)
Výše poplatku je dána Obecně závaznou
vyhláškou o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (viz úvod).
Pokud by byl výtěžek z celé akce určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely, pak se
poplatek za užívání veřejného prostranství
neplatí.

47

A

Hudba na náměstí

Chci uspořádat kulturní program
na náměstí pro maximálně 200
návštěvníků, v rámci kterého vystoupí
několik hudebních kapel. Na náměstí
chci umístit menší ozvučené pódium.

Nutná povolení

Poplatky: Ano

a) na místní komunikaci (chodníku, ulici, náměstí,...)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Odbor dopravy (ODO)

Za tento typ akce je třeba platit místní
poplatek. Podle zákona zde platí ohlašovací
povinnost nejpozději jeden den před
konáním akce.

Akce vyžaduje povolení Odboru dopravy (viz
žádost27) ke zvláštnímu užívání komunikace
a souhlas vlastníka komunikace (TSK), žádost musí
obsahovat všechny povinné náležitosti.

48

V případě,
že se akce koná i na ulici a jsou s ní
p
spojena
dopravní omezení, je nutné připravit
spo
detailní
situační plánek, dopravně inženýrské
det
opatření
(DIO, viz slovníček), včetně značení
op
dopravního
omezení s objízdnou trasou a vyjádření
do
Policie
ČR.
Po
Vzhledem
ke složité agendě je zde bezpodmínečně
Vz
nutné
nu dodržet třicetidenní lhůtu pro podání
žádosti.
žád

b) v parku nebo v zeleni

Odbor majetku (OMA)
O
Po
Pokud
chci akci uspořádat v parku nebo ve veřejné
zeleni, pak je nutné mít souhlas vlastníka zeleně,
zel
respektive mít uzavřenou smlouvu o krátkodobém
res
pronájmu.
Tuto smlouvu s vámi uzavře buď Odbor
pro
majetku (OMA) Prahy 7 nebo Odbor ochrany
ma
pprostředí MHMP28 , který spravuje park Stromovka
pro
Letenské sady.
aL

—
28

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=631

V ohlašovací povinnosti musí být uvedeno,
jaký prostor v m2 budou zabírat zařízení
určené:
1) pro kulturní program (podium, židle,
stoly)
2) pro prodej (stánky)
3) pro reklamu (stojany, bannery ...)
Výše poplatku je dána Obecně závaznou
vyhláškou o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (viz úvod).
Důležité: pokud městská část, nebo
Magistrát na tuto akci poskytly ﬁnanční
prostředky (nebo akci spolupořádají),
pak se poplatek nevybírá.
Důležité: hudební produkce musí
skončit do cca 21.30 hodin, aby
nedocházelo k rušení nočního klidu.
Prodloužení tohoto času je uvnitř
obytných čtvrtí téměř nemožné
vyjednat.

49

B

Festival

Pořádám jednodenní festival, v rámci
něhož jsou aktivity rozprostřené po
celém městě. Jde o drobné umělecké
intervence ozvláštňující běžný chod
města. Všechny intervence jsou dočasné
a neomezují běžný provoz v ulicích.

Nutná povolení

Poplatky: Ano

a) na místní komunikaci (chodníku, ulici, náměstí,...)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Odbor dopravy (ODO)

Za tento typ akce je třeba platit místní
poplatek. Akci je nutné nahlásit na
OFI nejpozději jeden den před jejím
konáním.

Akce vyžaduje povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace Odboru dopravy (viz žádost29)
a souhlas vlastníka komunikace (TSK)30, žádost
musí obsahovat všechny povinné náležitosti.

50

V případě, že se akce koná i na ulici a jsou s ní
spojena dopravní omezení, je nutný detailní
situační plánek, dopravně inženýrského opatření
(DIO; včetně značení dopravního omezení
a objízdné trasy) a vyjádření Policie ČR.
Vzhledem ke složité agendě je zde bezpodmínečně
nutné dodržet 30-ti denní lhůtu pro podání žádosti.

V ohlašovací povinnosti musí být
uvedeno, jaký prostor budou zabírat
zařízení:
1) pro kulturní akci (podium, židle, stoly)
2) prodejní stoly (bude-li občerstvení
zdarma, pak jsou zahrnuty do bodu 1)
3) reklamní plochy
Výše poplatku je dána Obecně závaznou
vyhláškou o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (viz úvod).

b) v parku nebo v zeleni

Odbor majetku (OMA)
Pokud chci akci uspořádat v parku nebo ve veřejné
zeleni, pak je nutné mít souhlas vlastníka zeleně,
respektive mít uzavřenou smlouvu o krátkodobém
pronájmu. Tuto smlouvu s vámi uzavře buď Odbor
majetku (OMA) Prahy 7 nebo Odbor ochrany
prostředí MHMP31 , který spravuje park Stromovka
a Letenské sady.

—
29

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147
pro ostrov Štvanice se smlouva neuzavírá s TSK, ale společností Acton (www.acton.cz)
31
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=631
30

Důležité: pokud městská část nebo
Magistrát na tuto akci poskytly
ﬁnanční prostředky (nebo akci
spolupořádají), pak se poplatek
nevybírá.
Tip: pro vícedenní festival jsou
samozřejmě nezbytná všechna nutná
povolení, jako pro festival jednodenní;
pokud navíc dochází k omezení dopravy,
respektive omezení průjezdnosti pro
hromadnou dopravu, je celou věc nutné
konzultovat s Dopravním podnikem
a Policií ČR a mít j i od nich schválenou.

51

B

52

Oznámení musí obsahovat: termín,
předpokládaný počet účastníků, popis organizace
akce.

Pokud má akce jiný než politický podtext,
je nutné zažádat o povolení se všemi
náležitostmi.

Nutná povolení

Poplatky: Ano

Odbor dopravy (ODO)

Odbor ﬁnanční (OFI)

Akce vyžaduje povolení Odboru dopravy (viz
žádost32) ke zvláštnímu užívání komunikace
a souhlas vlastníka komunikace (TSK), žádost
musí obsahovat všechny povinné náležitosti.

Za tento typ akce je třeba platit místní
poplatek. Akci je nutné nahlásit na OFI
nejpozději jeden den před jejím konáním.

V případě, že se akce koná i na ulici a jsou s ní
spojena dopravní omezení, je nutné připravit
detailní situační plánek, dopravně inženýrské
opatření (DIO, viz slovníček), včetně značení
dopravního omezení s objízdnou trasou
a vyjádření Policie ČR.
Vzhledem ke složité agendě je zde
bezpodmínečně nutné dodržet třicetidenní lhůtu
pro podání žádosti.

—
32

http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?id=59891&typ=4&ido=194&sh=-487011147

Výše poplatku je dána Obecně závaznou
vyhláškou o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (viz úvod).

53

Občanské
aktivity
shromáždění

Pokud chci svolat politické shromáždění
či debatu o věcech veřejných s vyjádřením
politických názorů, není třeba zvláštního
povolení, takovou akci stačí pouze
oznámit obecnímu úřadu.

55
54

56

Budeme rádi, když informace a instrukce
v tomto Manuálu pomohou co nejvíce z vás
k úspěšnému zorganizování komunitních
aktivit ve veřejném prostoru. Pokud
jste snad během svých snah narazili na
jakoukoli překážku či nesnáz, o které se zde
nezmiňujeme, kontaktujte nás33 prosím,
Manuál doplníme.

Děkujeme městské části Praha 7, díky
jejíž iniciativě a vstřícnosti mohl Manuál
vzniknout. Následně bychom rádi vypracovali
podobný návod pro všechny pražské části,
neboť v každé z nich se podmínky více či méně
liší. Současně chceme společně s radnicemi
pracovat na zjednodušování administrativních
procesů.
Na základě svých letitých zkušeností
s pořádáním největší sousedské slavnosti

v Čechách jsme v roce 2015
také spustili nový web
Zažít město normálně34.
Tento portál shromažďuje
informace o aktivitách, které jsou
v souladu s principy sousedských
slavností, a snaží se usnadnit
organizaci takového typu aktivit.
Dozvíte se tu, co se v této oblasti
aktuálně děje i kde se co pořádá.
Pokud se chystáte uspořádat
sousedskou slavnost, dejte nám
vědět, rádi vám akci na našem
webu zveřejníme.
Tento Manuál můžete libovolně
šířit a zveřejňovat, pokud uvedete
autora.
—
33
zmj@auto-mat.cz
34
http://zazitmestojinak.cz/zazit-mesto-normalne/index.html
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Závěr

Iniciativa
Auto*Mat
celorepublikovou soutěž Do práce na kole,
vede vzdělávací projekty na školách a spravuje
portály Prahounakole.cz, Cyklistesobe.cz,
Tunel-blanka.cz a Zelenamapa.cz.
Vypracovali:
Martin Šotola, hlavní koordinátor Zažít město jinak
Jan Šindelář, bývalý hlavní koordinátor Zažít město jinak
Jakub Holzer, PR Zažít město jinak
Adéla Brabcová, PR Zažít město jinak
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je licencován pod licencí Creative Commons
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www.auto-mat.cz
Podpořte nás na: www.nakrmteautomat.cz
Kontakt: zmj@auto-mat.cz
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Autorem Manuálu pro organizátory aktivit ve
veřejném prostoru je iniciativa Auto*Mat, z.s.,
která je i hlavním organizátorem sousedských
slavností Zažít město jinak. Auto*Mat se
v průběhu celého roku zasazuje o zlepšování
životního prostředí a veřejného prostoru
v Praze. Podporuje veřejnou, pěší
a cyklistickou dopravu i rozumné používání
aut. Přináší inspiraci z evropských metropolí
a aktivizuje lidi k pozitivní proměně ulic
a veřejného prostoru. Dohlíží na politiky
a efektivní využití veřejných peněz, sleduje
aktuální témata a kauzy týkající se vztahu
veřejného prostoru a dopravy v Praze a reaguje
na ně. Kromě Zažít město jinak Auto*Mat
hlídá politiky a úředníky, čímž se snaží o to, aby
se pražská doprava rozvíjela trvale udržitelným
způsobem, pořádá cyklojízdy a v květnu

Obrazová
příloha
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Obr. č. 1 Situační plánek

Místní vyhlášky upravující užívání veřejných prostor ve vašem městě:

Manuál vznikl za podpory Nadace Via

Odbor dopravy (ODO)
Zákon č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Prováděcí vyhláška 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
nařízení o buskingu Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odbor ﬁnanční (OFI)
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství

Podpořeno v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze
komunitní spolupráci, který byl podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

62

63

Manuál vznikl ve spolupráci s městskou částí Praha 7

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí.
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP

