
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Rada městské části

U S N E S E N Í
č. 557

ze dne 13.07.2022

Zábor veřejného prostranství za účelem pořádání akce s hudební 
produkcí městské části Praha 3 "Poznejme se, sousedé" na Vrchu sv. 
Kříže (Parukářce) dne 6. 9. 2020

Rada městské části

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

"Poznejme se, sousedé" na Vrchu sv. Kříže (Parukářce) dle přílohy usnesení 
Termín konání akce: 6. 9. 2020 
Pořadatel akce: Městská část Praha 3, odbor sociálních věcí

2. podmínky konání akce

II. s c h v a l u j e
1. zábor veřejného prostranství za účelem  konání akce s  hudební produkcí "Poznejme 

se, sousedé" na Vrchu sv. Kříže (Parukářce) včetně podmínek konání akce 
Termín konání akce: 6. 9. 2020 
Pořadatel akce: Městská část Praha 3, odbor sociálních věcí

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

1.1. zaslat toto usnesení včetně uvedených podmínek pořadateli akce

Jiří Ptáček 
starosta městské části

Jan Bartko 
uvolněný člen rady 
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V Praze dne: 24.6.2020 
Spisová značka: S UMCP3 26600712020/2 
Císlo jednacl: UMCP3 26603212020 

Ohláienf akce 

Vážená paní vedoucí 

Vedoucl odboru ochrany livotnfho 
~rostfedf 
Úl"ad městské 6ásti Praha 3 
Oliansk6 2886/7 
130 00 Praha 3 

dne 6. 9. 2020 proběhne na Parukářce 9. ročnlk akce na podporu integrace cizincO „Poznejme 
se sousedé"', Jejímž pořadatelem Je městská část Praha 3. Akce Je pořádána v souladu 
s Manuálem pro využíváni verejných prostranství ve správě městské části Praha 3. 

Tradiční kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi je zaměfená na zlepšenf a vytvofenr 
vztahu mezi rodinami cizincO a většinové společnosti a na posíleni sousedských vztahO a 
upevnění komunity obyvatel Prahy 3. Pro děti budou zajištěny vzdělávací a zábavné hry. pfi 
kterých se seznámí se zvyky, tradicemi a dalšími reáliemi nejen z Prahy 3, ale i rúzných zemí 
světa. Pro dospělé bude pnpraven bohatý kultumr program (hudební, taneční a jiná 
vystoupení). Součásti akce bude prezentace neziskových organizaci pracujicich s cizinci. 
Akce se koná vždy v první polovině měsíce září v parku na Parukářce (Vrch sv. Kffže), a to již 
od roku 2012. PFedpokládaný počet návštěvnfkO je 500 osob. 

Cílem akce je podpořit navazování sociálních vazeb mezi cizinci a majoritou, prevence vzniku 
konfllktO a odstran6ní xenofobních nélad poznáváním odliiných kulturních zvyklostí. 

Program 

- Úklid, montáž stánkll (3x3m. 6x6m - zázemf), pódia (pódium 6x4m kryté. pódium 
nekryté 6x3m) a pivních setů k herním stanovištím - v dopolednich hodinách 

- Program akce 13:00 hod. až 18:30 hod. 

- Hudební, taneční a jiná vystoupení (max. 30 minut na jedno vystoupení) 

- Doprovodný program pro děti (hry, workshopy) 

- Úklid, demontáž stánkO, pódia a pivních seto od 19:00 hod. 

Mhtsk6 Ust Prah• 3 
úfad městakt\ části 
Odbor soc:íálnlch vt\cl 
Oddllenl preyence a metodlckt podpory 
Seifertova 51, 130 00 Praha 3 
+420222 116111 

podatelna@pnit,13.cz, www.praha3.cz 
IC: 00083617 
DatoYli schránka: eqkbl8g 
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Praha/ li 
Monbtt tetjlnic~ho ~ařízen'f ·a záb9r nezbytnello zázemí probětine 6. 9. 2020 v rannich 
hcdin~ch. Demontéžpak 6. 9. 2020 po--19:0.0 hodině. 

Žáp_am Vás t(mto o. Informování pfislušňých míst. 

S pozdravem 

Mgr. Vla.imw- Beran . 
VEoo·ucl ·ODBORU SOCIALN IOH V~Ci 

„kA H1Jt Prlltla:J 
Ofad mhtskě d!lsli 
Oda;or lli>lli6fnlch Vllci 
Od~enl imwanr':e·~ mař.dicke po!Spcyy' 
S4'ffcrtóY.a C1, 190 OI. Pnlhe.3 
+420 222 116 ·,,, 
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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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                                                                                        Městská část Praha 3  

                                                                                        Úřad městské části   
                                                                                        Odbor sociálních věcí   
                                                                                        Seifertova 51 

                                                                                        130 00 Praha 3                                                                  

 

                                                                                                                                                                 

 

V Praze dne: xx. 07. 2022        Vyřizuje: Matinová Vladislava 
Čj: UMP3 251886/2022        Tel.: +420 222 116 387 

Souhlasné stanovisko k užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce městské 
části s hudební produkcí s názvem „Poznejme se, sousedé“ na pozemku ve svěřené 
správě městské části Praha 3, která se bude konat dne 4. 9. 2022 na Vrchu sv. Kříže – 

Parukářce. 
 

 

Městská část Praha 3 schvaluje užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce 
s názvem „Poznejme se, sousedé“ usnesením Rady městské části č. xxx ze dne 13. 07. 2022 za 

předpokladu splnění následujících podmínek:  

1. Termín konání akce: 4. 9. 2022  na Vrchu sv. Kříže - Parukářce  na pozemku parc. č. 1780/1, 

zapsaného na LV č. 1636, vedeného KÚ hl. m. Prahy pracoviště Praha pro k. ú. Žižkov, 

obec Praha. 

2.  Užívání veřejného prostranství: dne 4. 9. 2022 od 6:00 do 21:00 hodin vč. přípravy, vlastní 
akce, demontáže a provedení úklidu po akci. Dle situačního plánku zde bude umístěno:  
22 stánků o velikosti 3 x 3 m, pódium kryté a nekryté o velikosti 6 x 3 m, 5 x mobilní WC, 
dezinfekční stojan, 30 pivních souprav, cisterna s vodou, agregát a stan o velikosti 6 x 3 m 
pro účinkující. Celkový rozsah užívání veřejného prostranství je 500 m². 

3. Užíváni veřejného prostranství bude na určeném místě a ve shodě se situačním plánkem, 

který je přílohou tohoto stanoviska. Dále bude v souladu s Manuálem pro stanovení 
podmínek pro pořádání akcí s hudební produkcí v parku Parukářka, místo pro hudební 
produkci je vymezeno na volné ploše nad restaurací s nasměrováním zdroje zvuku směrem 
do parku (viz mapu v Manuálu). 

4. Akce je s hudební produkcí. Doba trvání hudební produkce v rámci jednoho dne nesmí 
v součtu překročit 6 hodin. Doba nepřetržité produkce nesmí překročit 2 hodiny, to 

znamená, že nejdéle po dvou hodinách musí být hudební produkce přerušena přestávkou. 
Délka přestávky musí být minimálně 30 minut. Veškerá hudební produkce musí být 
ukončena nejpozději ve 21:00 hodin. V parku je možná hudební produkce s hodnotami 
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emisního výkonu, při které hladina hluku ve vzdálenosti 10 m před aparaturou nepřekročí 
85 dB(A) 

5. Dle vyhlášky č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně je zakázán vjezd motorových 
vozidel na veřejnou zeleň. Odbor ochrany životního prostředí může udělit výjimku 
k vjezdu vozidel z důvodu zajištění akce. Registrační značka/y vozidel musí být 
oznámeny nejméně 7 dní před konáním akce na odbor ochrany životního prostředí. 

6. 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, stanovená pravidla v Manuálu pro využívání veřejných 
prostranství ve správě městské části Praha 3 a v Manuálu pro stanovení podmínek pro 
pořádání akcí s hudební produkcí v parku Parukářka.   

7. Při akci nedojde k žádnému poškození zeleně a dalšího vybavení. Pokud by k takovému    

zeleně došlo, organizátor zajistí nápravu. Vyčíslení škody by bylo provedeno dodavatelem 
údržby zeleně na dané lokalitě popř. soudním znalcem. 

8. Při akci bude zajištěno třídění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2000 Sb., o odpadech. 
Organizátor do 7 dnů po akci zašle na   otografickou 

dokumentaci, ze které bude patrné, že třídění odpadu bylo zajištěno. 
9. Není dovolena manipulace s mobiliářem. Organizátor akce zajistí po ukončení akce úklid 

dotčené plochy a místo užívání bude uvedeno do původního stavu. Plocha bude předána 

OOŽP dne 05. 09. 2022 v 10:00 hodin. 

10. 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). 

11. Pro povolení konání akce musí pořadatel s podmínkami uvedenými ve stanovisku 
souhlasit. Souhlas musí být doručen odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 e-

mailem nebo písemně. Bez uvedeného souhlasu žadatele nejsou sjednány podmínky konání 
akce a akce není povolena. 
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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 RMČ č. xxx            

Na vědomí: odbor dopravy          
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor ochrany životního prostředí

Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 zajišťuje organizaci 9. ročníku akce na podporu integrace cizinců 
"Poznejme se, sousedé", kterou pořádá městská část městská část Praha 3 na Vrchu sv. Kříže 
(Parukářce) dne 6. 9. 2020. Cílem akce je podpořit navazování sociálních vazeb mezi cizinci a 
majoritou, prevence konfliktů a odstranění xenofobních nálad poznáváním odlišných kulturních 
zvyklostí. Pořádání uvedené akce není v kolizi s jinými akcemi městské části. 
  
Jedná se o akci s hudební produkcí. Akce se koná na Vrchu sv. Kříže (Parukářce), které se nachází na 
pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou městské části Praha 3. Konání akcí 
v této lokalitě je ošetřeno Manuálem pro užívání veřejných prostranství ve správě městské části 
Praha 3 a Manuálem pro stanovení podmínek pro pořádání akcí s hudební produkcí v parku Parukářka. 
Tento Manuál se rovněž vztahuje na akce, jejichž organizátorem je městská část. Dle bodu č. 7 
"Vymezení rozsahu pořádaných akcí" musí být akce s hudební produkcí povolena pouze na základě 
schválení RMČ. 
  
Podkladem k vypracování Manuálu pro pořádání akcí s hudební produkcí v parku Parukářka byla 
"Studie hlukové zátěže "pro účely stanovení podmínek pořádání společenských akcí v parku 
Parukářka", zpracovaná společností DETRAS s. r. o. Manuál stanovuje podmínky pro konání akcí tak, 
aby vlivem hlučnosti hudebních produkcí nedocházelo k nadměrnému zatěžování okolní obytné 
zástavby. V souvislosti s tím, je Manuálem (v bode 4) přesně vymezeno místo pro hudební produkce, a 
to na volné ploše nad restaurací s nasměrováním zdroje zvuku směrem do parku. 
  
Odbor ochrany životního prostředí doporučuje RMČ Praha 3 schválit konání výše uvedené akce, 
včetně zaslání stanoviska s podmínkami konání akce odboru sociálních věcí.
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