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Manuál pro využívání veřejných prostranství
ve správě městské části Praha 3
/dále jen „manuál“/

1. Působnost manuálu
1.1. Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sl oužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
1.2. Území městské části Praha 3 / dále jen „MČ Praha 3“/ je vymezeno obecně závaznou vyhláškou
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy (dále jen „Statut“). Manuálem
dotčená veřejná prostranství se nacházejí v katastrálních územích Žižkov, Vinohrady, Vysočany,
Strašnice, s hranicemi dle přílohy č. 1 Statutu.
1.3. Manuál je aplikován pro využívání veřejných prostranství, které jsou ve správě MČ Praha 3 vyjma
území vrchu Vítkova, které je ve správě hl.m. Prahy. Manuál platí i pro veřejná prostranství, která
jsou ve správě MČ Praha 3 na základě smlouvy či jiného titulu. V takovém případě je třeba
při žádosti o využití takového prostranství zohlednit stanovisko vlastníka veřejného prostranství.
1.4. Manuál stanoví podmínky pro regulaci zvláštního užívání veřejných prostranství vymezených výše,
kdy veřejné prostranství určené pro zvláštní užívání spojené s výběrem poplatku musí být:
•

vymezeno obecně závaznou vyhláškou, vydanou p odle zákona o místních poplatcích, za
veřejné prostranství určeno (viz § 14 zákona o místních poplatcích) – viz bod 7.2

•

svým charakterem určeno k veřejnému užívání;

•

místem, které je skutečně přístupné každému bez omezení.

1.5. Manuál je závazný pro všechny žadatele o užívání veřejných prostranství za účelem pořádání akcí,
a také pro činnost všech odborů Úřadu MČ Praha 3 /dále jen „ÚMČ Praha 3“/, příspěvkových
organizací zřizovaných MČ Praha 3 a akciových společností MČ Praha 3.
2. Způsoby užívání veřejných prostranství
2.1. Obecné užívání veřejného prostranství (např. náměstí a místních komunikací chodci, vozidly) je
v zásadě bezplatné.
2.2. Zvláštní užívání veřejného prostranství je def inováno v ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990
Sb. zákona o místních poplatcích a je úplatné a je k němu rovněž třeba smluvního vztahu mezi
vlastníkem takového prostranství a uživatelem takového prostranství. Manuál stanoví podmínky
pro regulaci zvláštního užívání.
2.3. Zvláštním užíváním se rozumí:
•
•
•
•
•
•
•
•

užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce,
umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,
užívání tohoto prostranství potřeby tvorby f ilmových a televizních děl
provádění výkopových prací,
umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa.

2.4. Pro zvláštní užívání veřejného prostranství musí být splněny tyto předpoklady:
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•
•

dle volby ÚMČ Praha 3 (i) uzavření smluvního vztahu smlouvu o výpůjčce nebo nájmu
veřejného prostranství mezi MČ Praha 3 a zájemcem /viz příloha č. 2 a příloha č.3/, či (ii)
kladné stanovisko MČ Praha 3 a bezpodmínečný souhlas žadatele s ním;
oznámení odboru dopravy ÚMČ Praha 3 o povinnosti zaplacení místního poplatku za zvláštní
užívání veřejného prostranství, pokud taková povinnost nastane.

3. Druhy akcí
3.1. Akce pořádané MČ Praha 3
Jedná se o akce, které jsou pořádány MČ Praha 3, organizacemi zřizovanými nebo založenými MČ
Praha 3. Vzhledem ke specif ickému charakteru těchto akcí, veřejné prospěšnosti, jejich zaměření
a rozsahu mají tyto akce v případě, že je na jeden termín požádáno o více akcí nebo plánován
omezený počet akcí, vždy přednost.
3.2. Akce spolupořádané MČ Praha 3
Jedná se o akce, které MČ Praha 3 spolupořádá nebo Rada městské části /dále „RMČ“/ schválila
nad akcí záštitu, a je možno jim přiznat určité specif ické podmínky např. osvobození od p latby
nájemného. Tyto akce mají přednost před akcemi ostatními.
3.3. Akce ostatní
Jedná se o akce, které nejsou pořádány MČ Praha 3 nebo akce, u kterých RMČ neschválila záštitu
či pořadatelé o záštitu nepožádali.
4. Vymezení lokalit se zvláštní ochranou
Jedná se o lokality na území MČ Praha 3, které vzhledem ke svému charakteru, jedinečnosti, poloze
a významu, si zasluhují zvláštní ochranu. Vhodnost akce pro tuto lokalitu bude vždy vyhodnocena
odborem ochrany životního prostředí dle konkrétní žádosti a návrh bude předložen RMČ ke
schválení/neschválení vč. návrhu smlouvy o nájmu nebo výpůjčce. V případě akcí v parku Parukářka se
budou předkládat RMČ akce s hudební produkcí.
4.1. Park Parukářka – Vrch sv. Kříže
Pro lokalitu parku Parukářka a Vrchu sv. Kříže platí jednak pravidla stanovená tímto manuálem, ale
rovněž zvláštní pravidla stanovená „Manuálem pro stanov ení podmínek pro pořádání akcí s hudební
produkcí v parku Parukářka“ /usnesení RMČ Praha 3 č . 630 ze dne 25. 09. 2019, který je pro povolování
a pořádání akcí v této lokalitě závazný. Je omezena četnost akcí s hudební produkcí, kdy ve
víkendových dnech (pátek, sobota, neděle) je to max. dvě akce za měsíc ve víkendových dnech
a během pracovního týdne (pondělí, úterý, středa, čtvrtek) max. 4 akce za měsíc.
4.2. Židovské pece
V lokalitě parku Židovské pece budou povolovány a pořádány pouze menší sportovní a výjimečně akce
kulturní, avšak vždy bez hudební produkce. Akce mohou být pořádány pouze na zpevněných plochách,
nikoli na zeleni, nebude-li pro konkrétní akci stanoveno jinak.
4.3. Rajská zahrada
V lokalitě parku Rajská zahrada budou povolovány a pořádány pouze menší kulturní a sportovní akce.
Při akcích v této lokalitě je třeba dbát zvýšené ochrany zeleně, zvýšené ochrany proti hluku.
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4.4. Havlíčkovo náměstí
Lokalita Havlíčkova náměstí vzhledem ke své poloze vyžaduje zvláštní regulaci a je třeba dbát zvýšené
ochrany proti hluku Budou povolovány a pořádány pouze menší kulturní akce s omezenou hudební
produkcí. Akce s hudební produkcí budou v této lokalitě pořádány maximálně dvě za měsíc.
4.5. Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad je nejvýznamnějším veřejným prostorem MČ Praha 3. Jedná se
o významnou lokalitu, která vyžaduje specif ickou regulaci. V této lokalitě budou povolovány a pořád ány
akce pořádané nebo spolupořádané MČ Praha 3 a pouze výjimečně akce ostatní. Akce s hudební
produkcí budou pořádány max. tři za měsíc. V této lokalitě je třeba dbát zvýšené ochrany proti hluku
a to zejména s ohledem na přítomnost školy, kde v pracovních dnech probíhá výuka. Z tohoto důvodu
jsou zcela vyloučeny akce s hudební produkcí do 14.00 hodin. Akce s hudební produkcí by měly
zohledňovat i pravidelné mše v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně a to v těchto časech: po út st čt pá s o
vždy od 8.00 do 9.00 hodin a od 18.00 do 19.00 hodin, v neděli vždy od 9.00 do 10.00, od 11.00 do
12.00 a od 18.00 do 19:00 hodin, a každý první pátek v měsíci od 17.00 do 17.50 a rorátní mše sv. –
v adventu v pátek od 06.00 do 07.00 hodin, kdy je hudební produkce zakázána. Výjimečné události
/svatby, pohřby/ musí být při zachování naplánovaných akcí na náměstí co nejméně rušeny .
S ohledem na zvláštní charakter kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, který je národní kulturní památkou,
je třeba při povolování jednotlivých akcí pref erovat umístění podií a jiných konstrukcí tak, aby nebránily
vstupu do kostela.
Zvýšené ochrany je třeba dbát při o chraně zeleně v této lokalitě a to tak, že umístění stánků a jiných
atrakcí musí být směřováno prioritně mimo plochy zeleně.
5.

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství, sjednání smluvního vztahu či stanoviska
ÚMČ Praha 3

5.1. Náležitosti a podání žádosti - o pronájem/výpůjčku k využívání veřejného prostranství
Žádost o využívání veřejného prostranství - uzavření smlouvy/vydání stanoviska ÚMČ Praha 3 musí
obsahovat:
a/ plnou identif ikaci zájemce o uzavření smlouvy:
• jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu v případě f yzické osoby,
• název/jméno a příjmení f yzické osoby, název, sídlo/místo podnikání, dále
oprávněnou jednat (v případě právnické osoby),
• kontaktní údaje zájemce - minimálně telef on, e-mail.

IČO a osobu

b/ plnou a podrobnou specifikaci akce:
• místo konání a účel akce, o jaký typ akce se jedná (kulturní, sportovní atd.), jaká všechna
zařízení budou v průběhu akce instalována, předpokládaný počet návštěvníků,
•

nezbytnou přílohou žádosti je podrobný situační plánek veřejného prostranství, vč. označení
pozemků parcelním číslem, katastrálním územím a výměrou v m2, o jehož užívání je žádáno, se
zakreslením oblasti, kde přesně se má akce konat, s přesným zakreslením všech umisťovaných
zařízení a předmětů (stánky, mobilní WC, podium, p locha pro produkci, plochy, kde se mají
nacházet atd. s označením jejich výměry a popisu,

•

podrobný časový harmonogram realizace záměru, od kdy do kdy je plánována samotná akce,
jaká bude doba potřebná pro přípravu akce a rovněž doba pro uvedení veřejného prostranství d o
původního stavu. V případě hudební produkce od kdy do kdy bude probíhat.

MČ Praha 3 si vyhrazuje právo vyžádat si jakékoli další doklady pro posouzení záměru žadatele a to
v jakékoli podobě.
Žádost o stanovisko k záboru či užívání veřejného prostranství, tedy uzavření smlouvy/vydání stanoviska
ÚMČ Praha 3 k pronájmu/výpůjčce veřejného prostranství pro zvláštní užívání, musí být podána na
f ormuláři žádosti /viz příloha č.1/.
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Žádost musí být doručena MČ Praha 3 minimálně 45 dnů před zamýšleným konáním akce, jinak není
zaručeno, že příslušná žádost bude projednána a bude k ní vydáno stanovisko.
Akce pořádané MČ Praha 3 s dostatečným časovým předstihem nahlásí příslušný kompetentní odbor
nebo organizace zřizované či založené MČ Praha 3 odboru ochrany životního prostředí. Ohlášení budou
obsahovat náležitosti dle odstavce 5.1. Za včasné nahlášení akce pořádané MČ Praha 3 odpovídá
vedoucí příslušného odboru ÚMČ Praha 3.
5.2. Projednání žádosti
Posouzení, zda veřejné prostranství bude poskytnuto na základě nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce či
stanoviska bude provedeno odborem ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 vždy dle charakteru
konkrétní akce popsaného žadatelem v žádosti o užívání veřejného prostranství.
Žádost o využívání veřejného prostranství, tedy o nájem/výpůjčku veřejného prostranství pro pořádání
tzv. ostatních akcí bude posouzena a vyhodnocena příslušným kompetentním odborem MČ Praha 3 a
soulad akce s manuálem posoudí odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3.
U akcí, které podléhají schválení RMČ, odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 předloží RMČ
návrh na schválení/neschválení akce, vč. návrhu smlouvy o nájmu, výpůjčce či stanoviska /viz příloha
č. 2 a č. 3/, ve kterém budou stanoveny podmínky konání konkrétní akce. V případě uzavírání smluv,
budou uvedené smlouvy podepsány starostou městské části Praha 3 nebo osobou k tomu pověřenou a
zmocněnou.
Akce, které podléhají schválení RMČ jsou: akce na lokalitách se zvláštní ochranou (v parku Parukářka
pouze akce s hudební produkcí); akce se sjednaným nájemným; akce za účelem natáčení f ilmu
a reklamy; akce s počtem návštěvníků 1000 a více.
U akcí, kde může být vyžadováno uzavření smlouvy , zejména u akcí uvedených v bodu 4.1 – 4.5. tohoto
Manuálu, je na vůli a rozhodnutí ÚMČ Praha 3, zda bude dle své volby vyžadovat uzavření smlouvy či
namísto toho vydá kladné stanovisko s podmínkami konání akce, které musí být následně
bezpodmínečně odsouhlaseno zájemcem.
Pokud se ÚMČ Praha 3 namísto uzavření smlouvy, rozhodne pro vydání stanoviska, vydá toto stanovisko
s podmínkami pro konání akce a zašle jej (e-mailem, datovou schránkou, či písemně poštovní zásilkou),
nebo předá osobně zájemci, který pro povolení konání akce musí s podmínkami a pravidly uvedenými v e
stanovisku bezpodmínečně souhlasit. Takový souhlas zájemce musí být doručen zpět ÚMČ Praha 3 emailem, či písemně. Bez uvedeného souhlasu zájemce se stanoviskem ÚMČ Praha 3 nejsou sjednány
podmínky konání akce a tato není povolena.
Postup uvedený v předchozím odstavci ve věci stanoviska s podmínkami ÚMČ Praha 3 a jeho
odsouhlasení zájemcem se použije i v případě, že se jedná o stanovisko vydávané bez možnosti volby
mezi stanoviskem a uzavřením smlouvy.
Akce pořádané MČ Praha 3 nepodléhají schválení RMČ a nebude uzavírána smlouva pro využití
prostranství, ale odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 posoudí soulad akce s manuálem
a vydá stanovisko k podmínkám konání akce.
U akcí spolupořádaných MČ Praha 3 bude záležet na charakteru spolupořádání. V případě, že MČ
Praha 3 již bude mít o spolupořadatelství uzavřenou dohodu, odbor ochrany prostředí posoudí akci na
základě manuálu a vydá stanovisko k podmínkám konání akce.
Akce, u kterých byla RMČ schválena záštita, odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 posoudí,
zda bude uzavřena smlouva o nájmu, výpůjčce či bude vydáno stanovisko.
6.

Společná pravidla regulace užívání veřejných prostranství

Pronájem nebo výpůjčka veřejného prostranství musí vždy respektovat charakter daného místa, jeho
specif ika a jeho historickou hodnotu, kdy tyto povinnosti je třeba regulovat stanovením podmínek
konkrétní smlouvy/stanoviska se zájemcem o výpůjčku či pronájem.
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Regulace zvláštního užívání veřejných prostranství vychází z potřeby souladu užívání veřejných
prostranství s veřejným pořádkem a snahy eliminovat akce, u kterých je dána pravděpodobnost resp.
možnost, že veřejný pořádek bude narušen.
6.1. Regulace ochrany zeleně
6.1.1 Činnosti ve veřejné zeleni zakázané
Ve veřejné zeleni je zakázáno:
•

používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi a parkovat na
ní, tento zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla,

•

vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech,

•

vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům,

•

poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení,

•

odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

6.1.2 Činnosti zakázané ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků
Ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků tj. v lokalitě náměstí Jiřího z Poděbrad (k. ú.
Vinohrady, p. č. 4275/4, 4275/5, 4275/6, 4275/11, 4275/13, 4275/15) a lokalitě Židovské pece (k. ú.
Žižkov, p. č. 3566/1, 3566/12, 3566/13, 3606/2, 3606/4, 3606/5) je dále zakázáno:
•

jezdit na kolech,

•

jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových
prostředcích (tento zákaz se nevztahuje na děti do 10 let) s výjimkou vozíků zdravotně
postižených,

•

jezdit na zvířatech,

•

vstupovat na trávníky,

•

stanovat a nocovat,

•

rozdělávat a udržovat otevřené ohně,

•

nechat volně pobíhat psy,

•

bruslit, lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardech,

•

koupat se ve vodních nádržích,

•

pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

6.1.3 Činnosti zakázané v ostatní zeleni
V ostatní veřejné zeleni je zakázáno
•

jezdit na zvířatech,

•

stanovat a nocovat,
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•

rozdělávat a udržovat ohně,

•

nechat volně pobíhat psy.

6.1.4 Povolení výjimek ze zákazu činností ve veřejné zeleni
MČ Praha 3 může povolit výjimku:
•

pro veřejnou zeleň pod bodem 6.1.1
ze zákazu používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždění s nimi
a parkovat na veřejné zeleni, takovou výjimku je možno udělit i na přípojná vozidla

•

pro veřejnou zeleň uvedenou pod bodem 6.1.2 ze všech zákazů

•

pro veřejnou zeleň uvedenou pod bodem 6.1.3 ze všech zákazů

Výjimky ze zákazů uvedené výše se vyznačují ve veřejné zeleni graf ickými značkami, jejichž podoba je
stanovena vyhláškou.
6.1.5 Výchozí právní úprava
Základní regulační rámec je dán vyhláškou č. 6/2001 Sb.hl.m. o ochraně veřejné zeleně, která stanoví
pravidla pro využití veřejné zeleně, ovšem rovněž připouští, aby MČ Praha 3 povolila ze zákazů
vyhláškou stanovených výjimky. Je rovněž možno, aby správce této zeleně stanovil pro jednotlivé
pořádané akce pravidla přísnější a sám tak reguloval ochranu zeleně.
6.2. Regulace hluku
6.2.1 Regulační pravidla hluku
Pro účely tohoto manuálu a regulace hluku pro akce povolované a konané na veřejných prostranstvích ve
správě MČ Praha 3 se za hluk považuje i zvuk působený hlasovým projevem f yzické osoby, nejde-li o
součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby
provozované ve venkovním prostoru, a aplikují se limity obsažené v zákoně č. 258/2000 Sb. a jeho
prováděcích předpisech – nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Měření hluku a dodržování hodnot stanovených výše uvedeným nařízením budou
provádět pověřené osoby MČ Praha 3. Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se
postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažený c h
v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný.
6.2.2 Časová omezení hlučných zejm. hudebních produkcí
Hudební a jiné produkce, které způsobují nadměrnou hlučnost, se mohou konat pouze do 22.00 hodin,
nebude-li pro konkrétní akci výslovně stanoveno jinak .
Je třeba trvat na tom, aby pořadatelé akcí vyvinuli veškeré úsilí, které je po nich možno spravedlivě
vyžadovat k tomu, aby činnosti, které jsou zdrojem nadměrného hluku a které souvisejí s výše uvedenou
produkcí (např. úklid aparatury, demontáž podia apod.) byly ukončeny co nejdříve a to bez ohledu na den
ve kterém probíhají.
6.3 Regulace vjezdu vozidel
V podmínkách je třeba rovněž upravit režim vjezdu vozidel do užívaného prostranství. Určitou regulaci
obsahuje vyhláška o ochraně zeleně, ze které je však možno činit výjimky, jak je uvedeno výše, nebo je
možno stanovit pravidla přísnější, než ta, která jsou stanovena vyhláškou.
V parcích platí zákaz vjezdu motorových vozidel. V souvislosti s pořádáním akce bude povolen vjezd
a výjezd vozidel za účelem převozu věcí nezbytně nutných k pořádání akce. Vozidla se budou pohybovat
a stát výhradně na zpevněných plochách, nikoli na trávníku či jiných plochách určených pro vegetaci.
Vozidla nad 3,5 t mají vjezd omezený a bude posouzen na základě žádosti konkrétní akce a to s ohledem
na charakter prostranství a komunikací. Registrační značky vozidel musí být oznámeny žadatelem
nejméně 7 dní před konáním akce odboru ochrany životního prostředí.
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6.4 Regulace odstraňování odpadu
V podmínkách sjednávaných smlouvou/stanoviskem o nájmu/výpůjčce budou stanoveny podmínky
k odstraňování odpadu. Pořadatel je povinen v době trvání akce zajistit instalaci vlast ních odpadkových
nádob a ty po jejich naplnění průběžně vyvážet. Během konání akce bude zajišťován průběžný úklid
prostranství.
Žadatel bere na vědomí, že rada městské části Praha 3 na základě Usnesení rady městské části Praha 3
č. 519, ze dne ze dne 21.08.2019 „Regulace užívání jednorázových plastů na všech kulturních,
sportovních, gastronomických a dalších akcích pořádaných na veřejných prostranstvích ve správě
městské části Praha 3“ požaduje zákaz používání jednorázových plastů na všech kulturních, sportovních,
gastronomických a dalších akcích pořádaných MČ Praha 3 a dalších akcích pořádaných na veřejných
prostranstvích ve správě městské části Praha 3 s účinností od 1. 10. 2019 a vyžaduje podávání jídla a
nápojů na uvedených akcích pouze ve vratných obalech, v případě jídla možno použít jednorázové
rozložitelné nádobí s účinností od 1. 10. 2019.
V souvislosti s tím je s účinností od 1. 10. 2019 zakázáno používání jednorázových plastů na všech
kulturních, sportovních, gastronomických a dalších akcích pořádaných městskou částí Praha 3 a dalších
akcích pořádaných na veřejných prostranstvích ve správě městské části Praha 3 s účinností od 1. 10.
2019 a podávání jídla a nápojů na uvedených akcích je možné pouze ve vratných obalech, v případě jídla
je možno použít jednorázové rozložitelné nádobí. Žadatel se vždy zavazuje po celou dobu trvání užívání
veřejného prostranství dodržovat zákaz používání jednorázových plastů a vždy se zavazuje zajistit, aby
všechny subjekty, kterým umožní užívání veřejného prostranství, dodržovaly zákaz používání
jednorázových plastů a dále se žadatel vždy zaváže zajistit, že k podávání jídla a nápojů na prostranství
po celou dobu trvání zvláštního užívání bude použito výhradně vratných obalů, kdy v případě jídla je
možno použít jednorázové rozložitelné nádobí. Nedodržení těchto povinností žadatelem bude
sankcionováno smluvní pokutou dle smlouvy uzavřené s žadatelem.
U akcí většího rozsahu musí být zajištěno mobilní WC.

7.

Úplatnost/bezplatnost užívání veřejného prostranství

7.1 Druhy plateb
•

sjednání nájemného za pronájem veřejného prostranství, kdy takové nájemné bude stanoveno
nájemní smlouvou/stanoviskem, kdy při návrhu nájemného bude vycházeno z ceníku ÚMČ Praha
3.

•

vybírání místního poplatku dle zákona č. 565/1990 Sb., který je p roveden obecně závaznou
vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve
znění pozdějších předpisů

7.2 Lokality, kde je možno vybírat místní poplatek
Poplatku na území MČ Praha 3 podléhají níže uvedená náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení:

7.2.1 Náměstí
Basilejské nám.,
Havlíčkovo nám.
Hollarovo nám.
Komenského nám.
Kostnické nám.

nám. Barikád
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Jiřího z Poděbrad
nám. Winstona Churchilla
Olšanské nám.

Prokopovo nám.
Sladkovského nám.
Škroupovo nám.
Tachovské nám.
Žižkovo nám.

7.2.2 Tržiště
ul. Vinohradská u č. 111/86 průjezd domu a dvůr,
ul. Táboritská č. 10/464 průjezd domu a dvůr,
ul. Jana Želivského č. 39/1687 průjezd domu a dvůr.
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7.2.3 Ulice a chodníky
Ambrožova
Baranova
Biskupcova
Blahníkova
Blahoslavova
Blodkova
Boleslavská
Bořivojova
Budovcova
Buchovcova
Buková
Cimburkova
Čajkovského
Čáslavská
Černínova
Českobratrská
Českobrodská
Dalimilova
Domažlická
Fibichova
Habrová
Hájkova
Horní Stromky
Hořanská
Hradecká
Hraniční
Husinecká
Husitská
Chelčického

Chlumova
Chrudimská
Chvalova
Italská
Izraelská
Jagellonská
Jana Želivského
Jeronýmova
Jeseniova
Ježkova
Jičínská
Jilmová
K Červenému
dvoru
K Chmelnici
K Lučinám
K Vrcholu
Kališnická
Kaplířova
Ke Kapslovně
Koldínova
Kolínská
Koněvova
Korunní
Kouřimská
Krásova
Křišťanova
Křivá
Křížkovského

Kubelíkova
Kunešova
Květinková
Květná
Laubova
Libická
Lipanská
Loudova
Lucemburská
Luční
Lukášova
Lupáčova
Malešická
Mezi domky
Milešovská
Milíčova
Pod Židovskými
hřbitovy
Pospíšilova
Pražačka
Prokopova
Prvního pluku
Přemyslovská
Přiběnická
Přibyslavská
Radhošťská
Rečkova
Roháčova
Rokycanova

Řehořova
Řipská
Sabinova
Sauerova
Seifertova
Schöfflerova
Siwiecova
Slavíkova
Slezská
Soběslavská
Strážní
Sudoměřská
Ševčíkova
Šikmá
Šrobárova
Štítného
Táboritská
Tovačovského
Trocnovská
U Božích
bojovníků
V Kapslovně
Velehradská
Viklefova
Vinohradská
Víta Nejedlého
Vlkova
Votická
Vozová

Za Vackovem
Za Žižkovskou
vozovnou
Zásmucká
Zelenky-Hajského
Zvonařova
Žerotínova
U Kněžské louky
U Nákladového
nádraží
U Památníku
U Rajské zahrady
U Staré cihelny
U Vinohradské
nemocnice
U Vinohradského
hřbitova
U Vodárny
U Zásobní
zahrady
V Bezpečí
V Domově
V Horní Stromce
V Jezerách
V Okruží
V Zahrádkách
V Zeleni

7.2.4 Parky
Basilejské nám.
Havlíčkovo nám.
Hollarovo nám.
Kostnické nám.
Mahlerovy sady
Na Parukářce
nám. Barikád
nám. Jiřího z Lobkovic

nám. Jiřího z
Poděbrad
nám. Winstona
Churchilla
Ohrada
Olšanské nám.
parčík v ul. Kouřimská
park v ul. U Kněžské

louky
park u nákladového
nádraží
park u sv. Rocha
park u Vinohradské
nemocnice
park u ZŠ Jeseniova
park v ul. Pražačka

Sladkovského nám.
Škroupovo nám.
Tachovské nám.
Vrch sv. Kříže
Vrch Vítkov
Zásobní Zahrada
Židovské pece
Žižkovo nám.

7.2.5 Veřejná zeleň
sídlištní zeleň:
sídliště Chmelnice - prostranství ohraničené ul. Na Vrcholu, V Domově, Pod Vrcholem, Na Balkáně,
Spojovací a Koněvova;
sídliště Jarov - prostranství ohraničené ul. Koněvova, Osiková, železniční tratí a ul. Malešická a V
Zahrádkách;
sídliště Parukářka - prostranství ohraničené ul. Jeseniova, park Na Parukářce, ul. Na Parukářce, Vrch sv.
Kříže a ul. Tovačovského;
ostatní:
veřejné hřiště ohraničené ul. Na Balkáně, Kunešova, Na Krejcárku a objektem Domu dětí a mládeže;
rekreační les Krejcárek,
prostranství ohraničené ul. Olšanská a Pitterova a domy v ul. Olšanská č. 5 a 7,
prostranství ohraničené ul. Osiková, Pod Lipami a Českobrodská a objektem Auto Jarov č. p. 2688;
prostranství ohraničené ul. Koněvova, V Zahrádkách, Pod Lipami, Na Vackově a Jeseniova;
prostranství mezi ul. U Stadionu a Zásobní Zahradou,
prostranství ohraničené ul. Vinohradská, Olšanské hřbitovy, Jičínská a Jana Želivského;
záhon v ul. Táboritská č. parc. 1688/4 v k. ú. Žižkov.
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7.2.6 Další prostory přístupné každému bez omezení
přístupové cesty a plochy u stanic metra:
Flora - prostranství ohraničené východy z metra na ulici Vinohradská a prosklenými dveřmi ohraničujícími
uzavíratelný prostor metra,
Jana Želivského - prostranství ohraničené východy z metra na ulice Vinohradská a J. Želivského a
prosklenými dveřmi ohraničujícími uzavíratelný prostor metra,
nám. Jiřího z Poděbrad - prostranství ohraničené východy z metra na ulice Vinohradská a nám. Jiřího z
Poděbrad a prosklenými dveřmi ohraničujícími uzavíratelný prostor metra ;
ostatní:
prostranství ohraničené ulicemi:
Biskupcova, Jeseniova, Na Vápence a Viklefova;
Jeseniova, Ostromečská, Roháčova a
Blahoslavova;
Kubelíkova, Bořivojova, Ondříčkova a Táboritská
(Bezovka);
Loudova, Biskupcova, Za Žižkovskou vozovnou a
Koněvova;
Lupáčova, Chelčického, Rokycanova a Prokopova;
Na Ohradě, Koněvova, Nad Ohradou a Za
Žižkovskou vozovnou;
Na Vápence, Viklefova, Koněvova a Biskupcova;
Radhošťská, Křišťanova, Lucemburská a
Baranova;
Vinohradská, Jičínská, Slezská a Čáslavská;
autobusové nádraží Jana Želivského,

prostranství v ul. Koněvova mezi chodníkem a
domy č. 163/2412, 165/1519, 167/1905,
169/1884, 171/1885, 173/1886, 175/1625,
176/2396, 177/1624, 178/2397, 179/1627,
180/2398, 181/1740, 182/1945, 183/1741 a
184/2399;
prostranství mezi objektem Koněvova č. p. 2502 a
vozovkou ul. Koněvova a Pod Lipami;
terasa nad podchody a vestibulem stanice metra
Flora,
parkoviště Auto Jarov u č. parc. 2931/160 v k. ú.
Žižkov,
parkoviště u FK Viktoria Žižkov,
proluka mezi domy Jana Želivského č. 11/2385 a
13/2386 mezi ul. U Stadionu a Jana Želivského,
prostranství ohraničené ul. Táboritská, Lipanská a
Chelčického a objektem v ul. Táboritská č. 1/911.

7.3 Řízení o poplatku
Řízení o poplatku vykonává odbor dopravy ÚMČ Praha 3. Jde-li o veřejné prostranství, které je dálnicí,
silnicí, místní komunikací a veřejně přístupnou účelovou komunikací a kde působnost silničního
správního úřadu vykonává Magistrát hlavního města Prahy, vykonává řízení o poplatku odbor daní,
poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy.
7.4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání
skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání.
7.5 Ohlášení
Ohlášení se podá i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno.
Údaje uváděné poplatníkem v ohlášení, tj.:
•

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní f irmu, obecný identif ikátor ve
smyslu daňového řádu, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě d alš í
adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jso u jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

•

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto s lužeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

•

údaje rozhodné pro stanovení výše poplatk ové povinnosti, tj. rozsah (v m 2), dobu (tj. první
a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství,

je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství.
V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den
předem.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konf ederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
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7.6 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.
Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak,
že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky
vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední
splátky.
7.7 Osvobození
Poplatek se vedle osvobození vyplývajícího ze zákona (akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely) neplatí v případě užívání veřejného
prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník a v případě
sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část poskytuje f inanční prostředky.
7.8 Sazba poplatku
(1) Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí:

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů .............. 10,- Kč
a
za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a p
atd. ........................................................................................................................................................ ………….…
3,- Kč
b) za umístění reklamních zařízení - ulice....................................................................................................................
20,- Kč
- ostatní veřejná prostranství ………………………………………………………......................... 10,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících
k občerstvení, a to i samostatně umístěných ............................................................................................................ 10,- Kč
d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ....................................................................................
50,- Kč
e) za umístění zařízení cirkusů .................................................................................................................................... 10,- Kč
f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb ...........................................................................................
5,- Kč
g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl .......................................................................................................
10,- Kč
h) za umístění skládek ...............................................................................................................................................
10,- Kč
i) pro kulturní akce ..................................................................................................................... ................................
4,- Kč
j) pro sportovní akce ..................................................................................................................................................
2,- Kč
k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla ............................................................................
10,- Kč
l) za provádění výkopových prací ...............................................................................................................................
10,- Kč
m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb .......................................................
10,- Kč
n) pro reklamní akce ...................................................................................................................................................
10, - Kč

8. Poplatek ze vstupného
Dle § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní neb o
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se
rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Poplatek ze vstupného platí f yzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Předmětem poplatku je tedy vybrané vstupné, a to bez ohledu na to, z jakých složek se cena vstupenky
skládá. Je-li součástí vstupného další služba, je třeba, aby pořadatel vyčíslil částku za službu a vstup
zvlášť. Není-li částka za jinou službu vyčleněna, považuje se za vstupné celá částka.
8.1 Rozdělení akcí, ze kterých je možno vybírat poplatek ze vstupného
Pro účely placení poplatku ze vstupného se za:
a) kulturní akce pokládají:
•

veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti
autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských
(včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, f otograf ických a kartograf ických a vystoupení
výkonných umělců;
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•

módní přehlídky, diskotéky, taneční párty, vystoupení DJ, taneční zábavy, plesy, vystoupení
artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě);

b) sportovní akce pokládají:
•

utkání, či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extralig a,
mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále
všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benef iční a exhibiční vystoupení;

c) prodejní akce pokládají:
•

burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a f otografických);

d) reklamní akce pokládají:
•

akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží,
výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu
poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků
a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního
zboží.

8.2 Ohlášení
Údaje uváděné poplatníkem v ohlášení, tj.:
• jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní f irmu, obecný identif ikátor 3), byl li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování;
u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;
• čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;
• údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, tj. druh akce, název pořadatele, datum
a hodinu konání akce, místo konání, u veřejnosti přístupných provádění literárních a uměleckých
děl, která jsou výsledkem tvůrčí činno sti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebníc h,
tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních,
f otograf ických a kartograf ických a vystoupení výkonných umělců, pokud nejsou spojené
s restauračním provozem, také kapacitu místa pořádání (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme)
a u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, též účel použití
výtěžku;
je poplatník povinen sdělit správci poplatku nejméně týden před konáním akce.
Do 15 dnů po konání akce je poplatník povinen sdělit správci poplatku celkovou částku vybraného
vstupného na akci.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském pros toru nebo Švýcarské konf ederace, uvede kromě údajů
požadovaných výše adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci
poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
8.3 Vznik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká vybráním vstupného na akc i uvedenou výše, pokud se nejedná o akci
osvobozenou podle následujícího bodu tohoto manuálu.
8.4 Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny:
• kulturní akce uvedené veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou
výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních,
výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, f otograf ických
a kartograf ických a vystoupení výkonných umělců s výjimkou akcí pokud se konají v prostorách
s kapacitou nad 3 000 osoba a akcí spojených s restauračním provozem,
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•
•

taneční kursy, kursy společenského chování, akce pořádané v rámci těchto kursů (prodloužené,
závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy;
akce, kde je hlavní město Praha nebo městská část pořadatelem.

8.5 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je
poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný ve čtyřech stejných splátkách, a to vždy do 15. 3.,
15. 6., 15. 9. a 15. 12. příslušného kalendářního roku.
8.6 Sazba poplatku
Sazba poplatku činí:
•

5 % u kulturních akcí uvedených v písm. a) bod 1 výše, pokud se konají v prost orách s kapacit o u
nad 3 000 osob;

•

20 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v písm. a) bod 2
a písm. c) a d),

•

10 % u akcí uvedených v písm. b).

9. Prodej zboží na veřejných prostranstvích
9.1 Definice jednotlivých institutů (tržní místo, předsunuté prodejní místo, místo pro konání trhu,
prodejní místo a místo pro nabídku zboží)
Na území MČ Praha 3 jsou vymezeny pouze trhy, tržní místa, předsunutá prodejní místa, místa pro
nabídku zboží, uvádíme pouze úpravu těchto institutů.
•

•

•

•

•

Tržní místo je místo mimo tržnice a tržiště, které je alespoň v prodejní době veřejně přístupné
a na kterém se na jednom nebo více, zpravidla najatých, prodejních místech, mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, prodává zboží
a poskytují služby z prodejních zařízení, umístěných na zpevněném povrchu. Prodejní zařízení
nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní
místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Tržní místo je i místo, na kterém se prodává zboží nebo
poskytují služby na plavidle či z plavidla.
Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém je umístěno na zpevněném povrchu prodejní
zařízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně,
určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, se kterou f unkčně
souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje bezprostředně u uved ené provozovny a musí s ní
mít stejného provozovatele.
Místo pro konání trhu je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se konají příležitostné akce, při kterých je
prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby (dále jen "trhy"). Trhy se mohou konat v tržnicíc h,
na tržištích a na dalších místech k tomu účelu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona v tržnicích, na tržištích, tržních místech, trzích a předsunutých
prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení
umístěných na zpevněném povrchu mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona.
Místo pro nabídku zboží je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se za účelem prodeje nebo nabídky vystavuje
zboží stejného druhu jako v této provozovně umístěné na zemi nebo na přenosném zařízení. To
platí i tehdy, je-li takové zboží vystavováno zobrazené. Považuje se za něj i plocha, na které je
uvedené zboží položeno, zavěšeno, či jiným obdobným způsobem upevněno buď přímo, nebo
pomocí technického zařízení či konstrukce, jako je zeď domu mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím nebo vchodové dveře či okenice.
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9.2 Podmínky provozu jednotlivých institutů
Tržní řád stanoví podmínky provozování jednotlivých prodejních míst a to stanovením kapacity
a přiměřené vybavenosti (§3), stanovením doby prodeje zboží a poskytování služeb (§4), stanovením
pravidel pro udržování čistoty a bezpečnosti (§5), stanovením pravidel, která musí dodržet provozovatel
tržnice, tržiště, trhu a tržního místa k zajištění jejich řádného provozu (§6), stanoví druhy prodeje zboží
a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje (§7) a zakázané druhy prodeje zboží
a poskytování služeb (§8).
9.3 Úprava doby provozu jednotlivých institutů
S ohledem na zaměření tohoto manuálu uvádíme úpravu doby provozu jednotlivých institutů:
• Tržnice a tržiště mohou být provozovány po dobu celého roku, doba prodeje zboží a poskytování
služeb na tržnicích a tržištích je od 6.00 do 20.00 hodin, pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení
není pro jednotlivé tržnice a tržiště stanoveno jinak.
• Tržní místa mohou být provozována po dobu celého roku nebo, s přihlédnutím k sortimentu
prodávaného zboží a poskytovaných služeb, podle poptávky po nich, pouze v určitém období
roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na
tržních místech je od 6.00 do 20.00 hodin, pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro
jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.
• Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Doba prodeje je od 6.00 do 21.00 hodin, pokud v příloze č. 1 k tomuto nařízení není pro
jednotlivé trhy stanoveno jinak.
10. Regulace pouličních uměleckých veřejných produkcí na veřejně přístupných místech
10.1 Definice pouliční umělecké produkce
Pouliční uměleckou veřejnou produkcí se rozumí provozování živé zejména hudební, divadelní
a artistické produkce na veřejně přístupných místech.
10.2 Omezení pouliční umělecké produkce
Pouliční umělecká veřejná produkce je zakázána na těchto místech:
• na dětských hřištích,
• u kostelů nebo jiných modliteben v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich konání,
• u škol (mimo sobot, nedělí, státních svátků a školních prázdnin),
• u zdravotnických zařízení,
• v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy,
Pouliční uměleckou veřejnou produkci je možno provozovat pouze v době od 9.00 do 21.00 hodin.
11. Smluvní typy při zvláštním užívání veřejného prostranství
11.1 Nájem
Nájemné za využití veřejného prostoru za účelem pořádání akcí bude stanoveno na základě inf ormací
v žádosti a ceníku nájemného. Odbor ochrany životního prostředí předloží RMČ návrh ke
schválení/neschválení vč. návrhu nájemní smlouvy. Nájemné bude stanoveno zpravidla u ostatních ak cí,
zejména akcí s hudební produkcí, reklamních akcí a využití prostoru pro potřeby f ilmových a televizních
děl a to vždy dle charakteru konkrétní akce popsaného v žádosti o užívání veřejného prostranství.
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11.2 Výpůjčka
Výpůjčka veřejného prostoru za účelem pořádání akce bude dle smlouvy o výpůjčce /viz příloha č.
2/stanoviska. Jedná se o bezplatné vypůjčení prostoru zpravidla u akcí menšího charakteru, které jsou
pořádány dobrovolnými spolky, kluby pro děti a mládež, studentskými spolky nebo se bude jednat o
charitativní akci.
Posouzení, zda veřejné prostranství bude poskytnuto na základě nájemní smlo uvy či výpůjčky/stanoviska
bude provedeno odborem ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 vždy dle charakteru konkrétní akce
popsaného žadatelem v žádosti o užívání veřejného prostranství.
12. Postih v případě nedodržení zákonných povinností při užívání veřejného prostranství
12.1 Sankcionované jednání
Níže pak uvádíme možnosti postihu a sankcionování jednání, která jsou v rozporu s právními předpisy.
Přestupku nebo jiného správního deliktu se dopustí ten, kdo mimo jiné.:
• znečistí veřejné prostranství - f yzické osobě lze uložit pokutu do 20.000,-Kč (§ 47 odst. 1/ písm.
d/ a odst. 2/ zákona o přestupcích), právnické osobě nebo podnikateli lze uložit pokutu do výše
200.000,-Kč (§ 58 odst. 1/ a odst. 3/ zákona o obcích)
• zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství - lze uložit pokutu do 20.000,-Kč (§ 47 odst. 1/
písm. d/ a odst. 2/ zákona o přestupcích)
• poškodí veřejné prostranství - lze uložit pokutu do 50.000,-Kč (§ 47 odst. 1/ písm. g/ a odst. 2/
zákona o přestupcích)
• neoprávněně zabere veřejné prostranství - lze uložit pokutu do 50.000,-Kč (§ 47 odst. 1 písm. g/
a odst. 2/ zákona o přestupcích)
• neoprávněně založí skládku - lze uložit pokutu do 50.000,-Kč (§ 47 odst. 1/ písm. h/ a odst. 2/
zákona o přestupcích)
• odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa - f yzické osobě lze uložit pokutu do
50.000,-Kč (§ 47 odst. 1/ písm. h/ a odst. 2/ zákona o přestupcích), právnické osobě nebo
podnikateli lze uložit pokutu do výše 200.000,-Kč (§ 58 odst. 1/ a odst. 3/ zákona o obcích)
• odloží věc mimo vyhrazené místo - právnické osobě nebo podnikateli lze uložit pokutu do výše
200.000,-Kč (§ 58 odst. 1/ a odst. 3/ zákona o obcích)
• znečistí místní komunikaci, její součást nebo příslušenství - lze uložit pokutu do 300.000,-Kč (§
42a odst. 1/ písm. g/ a odst. 7/ písm. b/ zákona o pozemních komunikacích)
• poškodí místní komunikaci, její součást nebo příslušenství - lze uložit pokutu do 300.000,-Kč (§
42a odst. 1/ písm. g/ a odst. 7/ písm. b/ zákona o pozemních komunikacích)
• bez průtahů neodstraní jím způsobené znečištění nebo poškození místní komunikace - lze uložit
pokutu do 300.000,-Kč (§ 42a odst. 1/ písm. j/ a odst. 7/ písm. b/ zákona o pozemních
komunikacích)
• neprodleně alespoň provizorně neoznačí místo znečištění nebo poškození místní komunikace lze uložit pokutu do 300.000,-Kč (§ 42a odst. 1/ písm. g/ a odst. 7/ písm. b/ zákona o pozemních
komunikacích)
• neprodleně neoznámí vlastníku nebo správci místní komunikace znečištění nebo poškození
místní komunikace - lze uložit pokutu do 300.000,-Kč (§ 42a odst. 1/ písm. k/ a odst. 7/ písm. b/
zákona o pozemních komunikacích)
• užije místní komunikaci v rozporu s § 25 odst. 1) až 7) zákona o pozemních komunikacích, jiným
než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží
podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání - lze uložit pokutu do 500.000,-Kč (§ 42a odst.
1/ písm. b/ a odst. 7/ písm. a/, § 42b odst. 1/ písm. b/ a odst. 5/ písm. a/ zákona o pozemních
komunikacích)
• p) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek - lze uložit pokutu do 15.000,-Kč (§ 50 odst. 1/ písm.
b/ a odst. 2/ zákona o přestupcích)

Přílohy:
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č.1 Formulář žádosti o užívání veřejného prostranství
č. 2 Formulář smlouvy o výpůjčce
č. 3 Formulář nájemní smlouvy
č. 4 Ceník nájemného
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