
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 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám 700/9, 130 00   Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

pracoviště: Olšanská 7, Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g 

+420 222 116 387 

1/2 

Městská část Praha 3 
Odbor sociálních věcí 
130 00 Praha 3 

 

  V Praze dne: 29. 09. 2021 

Spis. značka:  Vyřizuje: Matinová Vladislava 

Značka:   Tel.: 222 116 387 

Číslo jednací:  UMCP3 344943/2021/Mat E-mail: 
matinova.vladislava@praha3.cz 
 

 
Souhlasné stanovisko k užívání veřejného prostranství za účelem pořádání 
akce „Žižkovská drakiáda“ na Vrchu sv. Kříže (Parukářce).  

Městská část Praha 3 schvaluje užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce 

s názvem „Poznejme se sousedé“ usnesením č. 692 ze dne 22. 09. 2021 za předpokladu 

splnění následujících podmínek: 

Akce se bude konat dne 10. 10. 2021 od 08:00 do 19:00 hod (od 8:00 hod. montáž stánků, od 

13:00 do 17:00 hod. vlastní akce – worshopy a pouštění draků, od 17:00 do 19:00 hod. 

demontáž a úklid). 

Užívání části pozemku bude ve shodě se situačním plánkem, který je přílohou žádosti. Jedná 

se o vyznačený prostor na pozemku parc. č. 1780/1 zapsaného na LV č. 1636 vedeném KÚ 

hl. m. Prahy, pracoviště Praha pro k. ú. Žižkov, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy a se 

svěřenou správou nemovitosti MČ Praha 3. V místě užívání veřejného prostranství bude 

umístěno: 4 stánky s vyhřívaným zařízením o velikosti 6 x 6 m a 3 x 3 m, stánek MČ, 5 stánků 

a občerstvením, stánek pro umístění technického zázemí, el. agregát, 2 stanoviště pro drobné 

hry, 4 x mobilní toalety, dezinfekční stojan, 6 ks nádob na směsný a 3 ks nádob na tříděný 

odpad. Celkový rozsah využívání veřejného prostranství je 500 m².  

1. Dle vyhlášky č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně je zakázán vjezd motorových vozidel 

na veřejnou zeleň. Odbor ochrany životního prostředí může udělit výjimky k vjezdu vozidla 

z důvodu zajištění montáže a demontáže. Registrační značka vozidla musí být oznámena 

nejméně 7 dnů před konáním akce odboru ochrany životního prostředí. Je nutné, aby se 

motorová vozidla pro zajištění akce pohybovala a stála na zpevněných plochách, nikoli na 

trávníku či jiných plochách určených pro vegetaci. Během akce budou tato vozidla 

parkovat mimo území parku.  

Akce je s hudební produkcí. Hudební produkce je povolena v čase od 13:00 do 17:00 hod. 

s hodnotami emisního výkonu, při kterých hladina hluku ve vzdálenosti 10 m před 

aparaturou nepřekročí 85 dB (A). Doba trvání hudební produkce nesmí v součtu překročit 

6 hodin. Doba nepřetržité produkce musí být po dvou hodinách přerušena přestávkou. 

Doba přestávky musí být minimálně 30 minut. Užívání veřejného prostranství bude 

v souladu s Manuálem pro využívání veřejných prostranství ve správě městské části 

Praha 3 a Manuálem pro stanovení podmínek pro pořádání akcí s hudební produkcí 
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v parku Parukářka, a to na volné ploše nad restaurací s nasměrováním zdroje zvuku 

směrem do parku (viz mapu v Manuálu). 

2. Návštěvníci parku nesmí být nadměrně omezování či ohroženi. 

3. 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, 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.   

4. Při akci nedojde k žádnému poškození zeleně, pěších komunikací a dalšího vybavení. 

Pokud by k takovému poškození zeleně došlo, pořadatel zajistí nápravu. Vyčíslení škody 

by bylo provedeno dodavatelem údržby zeleně na dané lokalitě popř. soudním znalcem. 

5. Při akci bude zajištěno třídění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

6. Není dovolena manipulace s mobiliářem. Organizátor akce zajistí po ukončení akce úklid 

dotčené plochy a místo využívání bude uvedeno do původního stavu. Plocha bude 

předána OOŽP dne 11. 10. 2021 v 9:30 hod. na místě. 

7. Organizátor do 7 dnů po akci zašle na e-mail matinova.vladislava@praha3.cz 

fotografickou dokumentaci ze které bude patrné, že třídění odpadu bylo zajištěno. 

8. S účinností od 1. 10. 2019 je 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. 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). 

Akce se může konat za předpokladu dodržování aktuálních vládních opatření 

vzhledem k aktuální epidemické situaci. U každého stanoviska musí být splněna 

povinnost o podání ohlášení (dle OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 4). Správcem 

místního poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor dopravy ÚMČ Praha 3, 

Seifertova 51, tel. 222 116 406. 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Jana Caldrová 

VEDOUCÍ ODBORU 

Příloha: situační plánek 

             usnesení č. 692 

Na vědomí: odbor dopravy 
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