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MANUÁL PRO STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ AKCÍ 
S HUDEBNÍ PRODUKCÍ V PARKU PARUKÁŘKA 

 

Městská část Praha 3 na základě usnesení Rady městské části Praha 3 č. 630 ze dne 
25. 09. 2019 vydává tento manuál pro stanovení podmínek pro pořádání kulturních a 
společenských akcí, jejichž součástí je hudební produkce, v parku Parukářka. 

 

1. Úvod 

Park na vrchu sv. Kříže – Parukářka patří k nejvýznamnějším a nejvíce navštěvovaným 
plochám veřejné zeleně v Praze 3. Městská část věnuje značnou péči jak obnově porostů, tak 
zvyšování rekreačního potenciálu tohoto parku. 

Převážná část parku se nachází na pozemku č. parc. 1780/1 v k. ú. Žižkov, o rozloze cca 
87.500 m2. Pozemek je ve vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou nemovitosti 
městské části Praha 3. Z tohoto důvodu městská část uděluje souhlas s pořádáním kulturních, 
společenských, sportovních a jiných akcí na předmětném pozemku, který je součástí veřejné 
zeleně spravované městskou částí.  

 
2. Cíl a předmět manuálu 

Cílem manuálu je stanovení podmínek pro konání akcí tak, aby vlivem hlučnosti hudebních 
produkcí nedocházelo k nadměrnému zatěžování okolní obytné zástavby. Vzhledem k tomu, 
že akce se odehrávají na volných travnatých plochách v západní části parku, jedná se 
především o zástavbu bytových domů na jeho západní a severní straně (ulice Lupáčova a 
Jeseniova). 

Manuál byl vypracován na základě „Studie hlukové zátěže pro účely stanovení podmínek 
pořádání společenských akcí v parku Parukářka“, zpracované společností DETRAS s. r. o. 
v roce 2015. 

Městská část Praha 3 vydala Manuál pro využívání veřejných prostranství ve správě městské 
části Praha 3 (schválený usnesením č. 630 ze dne 25. 09. 2019) (dále jen „Manuál pro využití 
veřejných prostranství“), který upravuje podmínky využívání veřejných prostranství ve 
správě městské části Praha 3. V otázkách, které nejsou upraveny tímto Manuálem pro 
stanovení podmínek pro pořádání akcí s hudební produkcí v parku Parukářka platí pro užívání 
prostor parku Parukářka úprava stanovená Manuálem pro využití veřejných prostranství.     
 

3. Vymezení možností a typu pořádaných akcí 

Park Parukářka vzhledem ke své poloze na vyvýšeném místě v centrální části Žižkova 
a vzhledem k blízkosti obytné zástavby není vhodný pro hudební produkce s vysokou 
hlasitostí. 

V parku je v rámci konání společenských a kulturních akcí možná hudební produkce 
s hodnotami emisního výkonu, při kterých hladina hluku ve vzdálenosti 10 m před aparaturou 
nepřekročí 85 dB (A). 

 



4. Vymezení prostoru pro konání akcí spojených s hudební produkcí 

Místo pro hudební produkce, kde je možno postavit podium, je vymezeno na volné ploše 
nad restaurací s nasměrováním zdroje zvuku směrem do parku (viz příloha 1). 

V rámci jedné akce může být použito jedno podium. 

 

5. Vymezení času pro konání akcí 

Doba trvání hudební produkce v rámci jednoho dne nesmí v součtu překročit 6 hodin.  

Doba nepřetržité hudební produkce nesmí překročit 2 hodiny, to znamená, že nejdéle po dvou 
hodinách musí být produkce přerušena přestávkou. Délka přestávky musí být minimálně 
30 minut. 

Veškerá hudební produkce musí být ukončena nejpozději ve 21 hodin. 

 

6. Vymezení četnosti pořádaných akcí 

Akce spojené s hudební produkcí pořádané ve víkendových dnech (pátek, sobota, neděle) se 
v parku mohou konat maximálně 2x za měsíc. Termíny přitom musí být přizpůsobeny tak, aby 
akce s hudební produkcí neprobíhaly ve dvou po sobě následujících víkendech. 

Akce spojené s hudební produkcí pořádané během pracovního týdne (pondělí, úterý středa, 
čtvrtek) se v parku mohou konat maximálně 4x za měsíc. 

 

7. Vymezení rozsahu pořádaných akcí  

V parku jsou možné akce spojené s hudební produkcí probíhající v rámci jednoho dne. 

Akce probíhající ve dvou po sobě následujících dnech mohou být povoleny mimořádně 
na základě výjimky schválené radou městské části. 

Akce mohou být v parku povoleny pouze na základě schválení radou městské části. 

 

8. Termíny podání žádosti souhlas s konáním akce v parku 

Žádost o souhlas s konáním akce se podává na oddělení správy zeleně a investic odboru 
ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3. 

Pro akce je nutno podat žádost o souhlas minimálně 6 týdnů před termínem konání. 

 

9. Povinnosti organizátora akce 

Organizátorem akce se rozumí osoba, která akci pořádá a která podala žádost o souhlas 
s konáním akce v parku. 

Organizátor je povinen zajistit nastavení zvukové aparatury tak, aby byla splněna podmínka 
uvedená v bodu 3. 

Další podmínky, za kterých se souhlas s konáním akce vydává, se uvádějí v písemném 
vyhotovení tohoto souhlasu. Jedná se o podmínky stanovené z důvodu ochrany parku obecně 



pro konání všech akcí, tj. i těch, jejichž součástí není hudební produkce, a dále o podmínky 
stanovované konkrétně pro jednotlivé případy v závislosti na charakteru pořádané akce. 

Organizátor je povinen řídit se a dodržovat veškerá pravidla stanovená Manuálem pro využití 
veřejných prostranství. 

 

10. Další ustanovení 

Zásady stanovené v bodech 2. až 7. se odpovídajícím způsobem vztahují rovněž na akce, 
jejichž organizátorem je městská část Praha 3. 

Při akcích organizovaných jinými subjekty městská část může provádět kontrolu dodržení 
podmínek týkajících se hlasitosti hudební produkce. V rámci této kontroly si zajistí vlastní 
měření hluku. Upozornění na možnost provedení této kontroly je uvedeno v písemném 
souhlasu s konáním akce, který městská část organizátorovi vydává. 

 

11. Informování občanů o konání akcí 

Průběžně aktualizovaný přehled schválených akcí v parku Parukářka je na webových 
stránkách městské části. 

Orientační přehled těchto akcí se uveřejňuje v Radničních novinách. 

O zavedení nových zásad pro povolování akcí v parku Parukářka budou informovány subjekty, 
které v minulých letech se souhlasem městské části opakovaně pořádaly v parku Parukářka 
kulturní akce s hudební produkcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


