5.
Obecně závazná vyhláška
o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně
přístupných místech
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 4. 2013 vydat podle § 44 odst. 3
písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:
§1
Provozování pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech je
činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze.
§2
Vymezení pojmu
Pouliční uměleckou veřejnou produkcí se rozumí provozování zejména hudební, divadelní
a artistické produkce na veřejně přístupných místech.
§3
Pouliční uměleckou veřejnou produkci lze provozovat pouze na veřejně přístupných
místech pod širým nebem.
§4
Místa se zákazem pouliční umělecké veřejné produkce
Pouliční umělecká veřejná produkce je zakázána na těchto místech:
a) Křižovnické náměstí, Praha 1,
b) Letenské náměstí, Praha 7,
c) park v ulici Tusarova, č. parc. 2316/1, 2 a 2316/5, 6, kat. území Holešovice, Praha 7,
d) Řezáčovo náměstí, Praha 7,
e) Staroměstské náměstí, Praha 1, v prostoru vymezeném na severní straně průčelím
Staroměstské radnice a Orloje, na západní straně budovou Staroměstské náměstí č. or. 2 a ústím
do Malého náměstí, na jižní straně hranicí domů Staroměstské náměstí č. or. 29, 21, 25 a 22
a na východní straně spojnicí mezi ústím ulice Železná a pietním místem popraviště 27 českých
pánů (včetně tohoto místa);
f) na dětských hřištích,
g) na hřbitovech,
h) u kostelů nebo jiných modliteben v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich konání,
i) u škol v době výuky,
j) u zdravotnických zařízení,
k) v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy.

§5
Místa se zákazem pouliční umělecké veřejné produkce ve formě hudební produkce
Pouliční umělecká veřejná produkce ve formě hudební produkce je zakázána na těchto
místech:
a) Celetná, Praha 1,
b) Hradčanské náměstí, Praha 1, prostor mezi I. nádvořím Pražského hradu, Arcibiskupským
palácem a vyústěním ulic Ke Hradu a Zámecké schody,
c) Husova, Praha 1,
d) Jilská, Praha 1,
e) Karlova, Praha 1,
f) Kožná, Praha 1,
g) Malé náměstí, Praha 1,
h) Melantrichova, Praha 1,
i) Na příkopě, Praha 1,
j) Na můstku, Praha 1,
k) Ovocný trh, Praha 1,
l) Týnská, Praha 1,
m) Týnská ulička, Praha 1,
n) Václavské náměstí, Praha 1, v prostoru mezi vyústěními ulic Na příkopě a 28. října, Praha 1,
o) Zámecké schody, Praha 1, v horní polovině od vyústění do Hradčanského náměstí po dům
Zámecké schody č. or. 10,
p) Železná, Praha 1,
q) 28. října, Praha 1.
§6
akce1).

Pouliční umělecká veřejná produkce je zakázána na místech, na kterých se konají jiné

§7
Doba provozování
Pouliční uměleckou veřejnou produkci je možno provozovat v době od 10.00
do 21.30 hodin.
§8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2013.
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_______________________________________________________________________________
1)

Například zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; nařízení
č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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primátor hlavního města Prahy
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první náměstek primátora hlavního města Prahy
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