
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části

U S N E S E N Í
č. 363

ze dne 02.06.2021

Žádost o užívání veřejného prostranství za účelem konání akce městské 
části Praha 3 "Pražský Montmartre 2021 - série hudebních koncertů pod 
širým nebem" v průběhu měsíců červen až září 2021

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. žádost o užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce s hudební produkcí 

"Pražský Montmartre 2021 - série hudebních koncertů pod širým nebem" 
Termín konání: červen až září 2021 
Pořadatel: Městská část Praha 3, Odbor vnějších vztahů a kultury, oddělení 
komunikace a propagace, Lipanská 7, Praha 3 

II. s o u h l a s í
1. na základě žádosti s užíváním  veřejného prostranství za účelem pořádání akce s 

hudební produkcí  "Pražský Montmartre 2021 - série hudebních koncertů pod širým 
nebem" včetně podmínek konání akce a udělených výjimek z Manuálu pro využívání 
veřejných prostranství ve správě městské části Praha 3 
Termín: červen až září 2021 
Pořadatel: Městská část Praha 3, Odbor vnějších vztahů a kultury, oddělení 
komunikace a propagace, Lipanská 7, Praha 3 

III. u k l á d á
1. vedoucí odboru životního prostředí

1.1. zaslat toto usnesení včetně uvedených podmínek pořadateli akce

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Materna 
uvolněný člen rady



Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3
Odbor ochrany životního prostředí

ŽÁDOST O UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ZA ÚČELEM POŘÁDÁNÍ
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A REKLAMNÍ AKCE NEBO POTŘEBY TVORBY
FILMOVÝCH A TELEVIZNÍCH DĚL NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Organizátor:
u právnických osob: (název, sídlo, IČO, osoba oprávněná jednat za PO, telefonní spojení,
email)
MČ Praha 3, Odbor vnějších vztahů a kultury, oddělení komunikace a propagace
Lipanská 7, Praha 3, Zuzana Joachimsthalová,

u fyzických osob: (jméno, příjmení, IČO, adresa, telefonní spojení, email)
Datová schránka: ano/ne, v případě ano ID________________________________________

Název akce:
Pražský Montmartre 2021 – série hudebních koncertů pod širým nebem

Druh akce (sportovní, kulturní, reklamní atd.):
kulturní
___________________________________________________________________________
Pozn: Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo vyhodnotit druh akce dle svého uvážení podle jejího popisu žadatelem

Popis akce:
V průběhu měsíců červen až září se budou konat třikrát za týden na různých veřejných místech
v Praze 3 hudební vystoupení pro širokou veřejnost, vstupné se neplatí, koncerty budou konány
pouze za příznivého počasí a s ohledem na vládní opatření Covid 19. Hudba se provozuje
akusticky a s úsporným hudebním obsazením (standard 4 osoby).

Předpokládaný počet účastníků (kapacita):
100 osob
_________________________________________________________________________

Pořadatel - osoba zodpovědná za průběh akce (jméno, příjmení, adresa, telefonní spojení):
OVVK, ved. Odboru Mgr. Pavel Trojan, vedoucí odd. OKAP Mgr. Michaela Luňáčková,
Zuzana Joachimsthalová referentka
__________________________________________________________________________

Termín konání akce:
V průběhu měsíců červen, červenec, srpen a září 2021, pravidelně pondělí, středa a sobota
pozn: program akce včetně časového harmonogramu musí být přílohou žádosti

Sídlo a doručovací adresa: Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor ochrany
životního prostředí, odd. správy zeleně a investic, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
Adresa pracoviště: Olšanská 7, Praha 3,
Telefon: 222 116 111 fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517, 1/2
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Termín užívání veřejného prostranství:
Pondělí, užívání od 16.30 do 19 hod., hudební produkce vč. přestávky v době od 17 hod do
18.30 hod
Středy, užívání od 17.30 do 20 hod., produkce vč. přestávky v době v době od 18 hod do 19.30
Soboty, užívání od 9 hod do 14.30 hod, hudební produkce vč. přestávek v době mezi 10 hod a
14 hod
(např. pro instalaci zařízení před konáním akce a jejich následnou demontáž a uvedení veřejného prostranství do původního
stavu)

Místo konání akce:
nám. Jiřího z Poděbrad u fontány (soboty), Kostnické náměstí u kavárny Kiosko (středy),
pondělky - Havlíčkovo nám., Komenského náměstí, Atrium, Rajská zahrada a Židovské pece
(viz žádost o výjimku v Příloze)
Parcelní číslo:______________________________________________________________
Velikost požadované plochy v m2:_____________________________________________
Z toho plocha pro reklamu v m2:______________________________________________
Pozn: Přesné umístění akce musí být zakresleno v situačním plánku, který je nezbytnou přílohou této žádosti

Typy a počet umístěných zařízení a techniky (např. stánek, pódium, mobilní WC, kolotoč
apod.):
1 x stan na nJP, ostatní lokace: židle pro hudebníky, lavice pro diváky
Pozn: Přesné umístění jednotlivých zařízení a techniky musí být zakresleno v situačním plánku, který je nezbytnou přílohou
této žádosti

Vjezd vozidel: ano/ne NE
V případě, že ano
přesný popis typu vozidla (tovární značka, velikost a hmotnost vozidla s nákladem):
__________________________________________________________________________
Pozn. registrační značka/y vozidel musí být žadatelem oznámeny nejméně 7 dní před konáním akce na odbor ochrany životního
prostředí

Výběr vstupného: ano/ne NE
Způsob zajištění úklidu: vlastní zdroje
Způsob zajištění odstraňování odpadu (vlastní nádoby na odpad, počet, třídění apod.):
Bez odpadu
Žadatel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu konání akce nebudou používány jednorázové plasty a k podávání
jídla a nápojů na akci bude využito pouze vratných obalů, v případě jídla bude možno použít jednorázové rozložitelné nádobí.
Zajištění zdravotní služby ano/ne NE
Zajištění sociálních zařízení: NE
Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti zajistí organizátor prostřednictvím: NE

Datum: Podpis a razítko:

Přílohy: - program akce včetně časového harmonogramu
- situační plánek se zakreslením umístění všech zařízení
- fotokopie oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z OR, ŽL)
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Žádost - výjimky z manuálu, Příloha k Žádosti o užívání veřejného prostranství

Akce: PražskýMontmartre /li pro rok 2021
Odbor vnějších vztahů a kultury organizuje pro širokou veřejnost druhý ročník koncertů pod širým
nebem PražskýMontmartre /li. Kromě již známých a osvědčených lokací víceméně v centru Žižkova,
chceme portfolio rozšířit o další zajímavá místa, kde by se koncerty mohly konat. Kromě kulturního
oživení po pandemii je naším cílem, abychom obyvatelům představili různá místa městské části.

1/Jedním z těchto míst jsou i Židovské pece (prostor tzv. ,,čítárny"). Hudební produkce je akustická
v komorním složení 3-4 hudebníků. Akce trvá maximálně 1,5 hodiny, kdy se odehrají dva bloky po 30
minutách. Koncerty chystáme na měsíc červen až září.

Žádáme proto o výjimku z Manuálu pro využívání veřejných prostranství ve správě městské části
Praha 3, bodu 4.2.

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.

2/ Na nám. Jiřího z Poděbrad, kde jsou povoleny pouze tři hudební produkce na měsíc, bychom rádi
požádali o výjimku pro čtyři koncerty za měsíc, s dodržením níže uvedených omezení. V rámci
PražskéhoMontmartru se jedná o hudební produkce v sobotu mezi 10 - 14 hodin (3x45 minut),
v prostoru před fontánou, bez podia a velkého ozvučení. Spanem Farářem Houkalem sobotní
termíny předem pravidelně konzultujeme, abyc_homnerušili žádnou akci v nebo před kostelem.

Žádáme proto o výjimku z Manuálu pro využívání veřejných prostranství ve správě městské části
Praha 3, bodu 4.5:

4.5. NáměstíJiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad je nejvýznamnějším veřejným prostorem MČ Praha 3. Jedná se
o významnou lokalitu, která vyžaduje specifickou regulaci. V této lokalitě budou povolovány a
pořádány

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 zcelavyloučeny akce s hudební produkcí do 14.00 hodin. Akce s hudební produkci by měly
zohledňovat i pravidelné mše v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně a to v těchto časech: po út st čt pá
so
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.
Sohledem na zvláštní charakter kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, který je národní kulturní
památkou,
je třeba při povolování jednotlivých akcí preferovat umístění podií a jiných konstrukcí tak, aby
nebránily
vstupu do kostela.
Zvýšené ochrany je třeba dbát při ochraně zeleně v této lokalitě a to tak, že umístění stánků a jiných
atrakcí musí být směřováno prioritně mimo plochy zeleně. l

V Praze27. S. 2021
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Městská část Praha 3 

Úřad městské části 
Odbor ochrany životního prostředí 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Odbor ochrany životního prostředí       

Havlíčkovo nám 700/9, 130 00  Praha 3    

pracoviště: Olšanská 7, Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g 

+420 222 116 387 
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Podmínky ke konání akce – “Pražský Montmartre – série hudebních koncertů 
pod širým nebem“ od června do září 2021. 

Pořadatel akce: Odbor vnějších vztahů a kultury, oddělení komunikace a propagace,  
Lipanská 7, Praha 3 

1. Koncerty se budou konat v lokalitách: náměstí Jiřího z Poděbrad, Kostnické náměstí, 
Havlíčkovo náměstí, Komenského náměstí, Atrium, Rajská zahrada a Židovské pece. 

2. Termín konání: od června do září 2021 

Program: 

Náměstí Jiřího z Poděbrad – soboty, užívání veřejného prostranství od 9:00 do 14:30 
hod., hudební produkce vč. přestávek od 10:00 do 14:00 hod. Pro konání akce s hudební 
produkcí na náměstí Jiřího z Poděbrad je nutné udělit Radou městské části výjimku 

z Manuálu z počtu max. 3 povolovaných akcí na 4 akce za měsíc.  Akce musí dále 
zohledňovat pravidelné mše v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. 
Kostnické náměstí – středy, užívání veřejného prostranství od 17:30 do 20:00 hod. 

hudební produkce vč. přestávek od 18:00 do 19:30 hod. 
Havlíčkovo náměstí, Komenského náměstí, Atrium, Rajská zahrada a Židovské pece – 

pondělí (střídavě vždy v jedné z uvedených lokalit) – užívání veřejného prostranství od 
16:30 do 19:00 hod., hudební produkce vč. přestávky v době od 17:00 do 18:30 hod. 
Pro konání akce v Rajské zahradě je nutný souhlas správce SARAP. V parku Židovské 
pece je nutné udělení výjimky pro konání akce s hudební produkcí Radou městské části 
Praha 3. 

3. Hudební produkce je akustická v komorním obsazení (3 - 4 hudebníci).   
4. Do parků platí zákaz vjezdu motorových vozidel do 3,5 tuny dle vyhlášky č. 6/2001 Sb., hl. 

m. Prahy, o ochraně životního prostředí. 
5. Při akci je nutno dodržet ustanovení vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m Prahy o udržování čistoty 

na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, nařízení Rady hl. m. Prahy č. 15/2003, kterým 
se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 
větší počet osob, vyhlášku č. 6/2001 Sb. hl. m Prahy, o ochraně veřejné zeleně, a nařízení 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a stanovená pravidla v Manuálu pro využívání 
veřejných prostranství ve správě městské části Praha 3.   

6. Při akci nedojde k žádnému poškození zeleně a dalšího vybavení. Pokud by došlo 
k poškození zeleně, pořadatel zajistí nápravu. Vyčíslení škody by bylo provedeno 
dodavatelem údržby zeleně na dané lokalitě popř. soudním znalcem. 

7. Není dovolena manipulace s mobiliářem. Organizátor akce zajistí po ukončení akce úklid 
dotčené plochy a místo užívání veřejného prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

8. Návštěvníci parků a náměstí nesmějí být omezováni a ohrožováni. 
9. S účinností od 1. 10. 2019 je zakázáno používání jednorázových plastů na všech 

kulturních, sportovních gastronomických a dalších akcích pořádanými městskou částí 
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Praha 3 a dalších akcích pořádaných na veřejných prostranstvích ve správě městské části 
Praha 3. Podávání jídla a nápojů na uvedených akcích je možné pouze ve vratných 
obalech, v případě jídla je možno použít jednorázové rozložitelné nádobí (Manuál pro 
využívání veřejných prostranství schválený RMČ dne 25. 09. 2019 usnesením č. 630). 

 

Koncerty se mohou konat za předpokladu dodržování aktuálních vládních opatření 
vzhledem k aktuální epidemické situaci. 
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor ochrany životního prostředí

Odbor vnějších vztahů a kultury, oddělení komunikace a propagace požádal o užívání veřejného 
prostranství  za účelem pořádání akce "Pražský Montmartre 2021 - série hudebních koncertů pod 
širým nebem" v lokalitách: náměstí Jiřího z Poděbrad, Kostnické náměstí, Havlíčkovo náměstí, 
Komenského náměstí, Atrium, Rajská zahrada a Židovské pece (viz situační plánky v příloze žádosti).  
Hudební vystoupení se budou konat od června do září 2021, a to v lokalitách:  

náměstí Jiřího z Poděbrad (soboty - užívání prostranství od 9:00 do 14:30 hod., hudební produkce vč. 
přestávek od 10:00 do 14:00 hod.),  

Kostnické náměstí (středy - užívání prostranství od 17:30 do 20:00 hod., hudební produkce vč. 
přestávek od 18:00 do 19:30 hod.),  

Havlíčkovo náměstí, Komenského náměstí, Atrium, Rajská zahrada a Židovské pece (pondělí, střídavě 
vždy v jedné z uvedených lokalit - užívání prostranství od 16:30 do 19:00 hod., hudební produkce vč.     
přestávky v době od 17:00  do 18:30 hod.).  

Všechny uvedené lokality leží na pozemcích hlavního města Prahy se svěřenou správou nemovitosti 
městské části Praha 3. V Manuálu pro využívání veřejných prostranství ve správě městské části Praha 3, 
schváleném Radou městské části, jsou vymezeny lokality zasluhující si zvláštní ochranu a jsou v něm 
stanovena závazná omezení pro pořádání akcí. Jedná se o lokality - náměstí Jiřího z Poděbrad, Rajská 
zahrada, Židovské pece, Havlíčkovo náměstí. Na náměstí Jiřího z Poděbrad  lze pořádat max. tři akce s 
hudební produkcí za měsíc a v parku Židovské pece jsou povolovány pouze menší akce a vždy bez 
hudební produkce. Odbor vnějších vztahů a kultury žádá o udělení výjimek z tohoto omezení.  Na 
náměstí Jiřího z Poděbrad chce pořádat čtyři akce s hudební produkcí za měsíc a v parku Židovské 
pece chce povolit pořádání akcí s hudební produkcí z důvodu rozšíření již osvědčených lokací v centru 
Žižkova o nové zajímavé místo a jeho  představení obyvatelům. Hudební produkce bude akustická a v 
komorním hudebním obsazení (3 - 4 hudebníci).  
Vhodnost konání akcí v lokalitách se zvláštní ochranou posuzuje Odbor ochrany životního prostředí a 
návrh usnesení o užívání veřejného prostranství předkládá Radě městské části ke schválení.  
Odbor ochrany životního prostředí navrhuje akci schválit vč. výjimek z Manuálu a zaslat stanovisko s 
podmínkami konání akce Odboru vnějších vztahů a kultury. Pořadatel musí dodržovat aktuální vládní 
opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR.
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