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Doporučení pro veřejné produkce – Busking na veřejných
prostranstvích na území hl.m. Prahy
___________________________________________________________________________

1.
Busking
Doporučení pro veřejné produkce – Busking na veřejných prostranstvích na území hl.m.
Prahy (dále jen „doporučení“) se vztahují na provozování pouliční umělecké veřejné
produkce, zejména hudební, divadelní a artistické (dále též „busking“), konané na veřejných
prostranstvích ve vlastnictví hlavního města Prahy. Provozovatelem buskingu se rozumí pro
účely doporučení osoba, která vlastními silami a prostředky provozuje busking, stejně jako
skupina takových osob provozujících pouliční uměleckou veřejnou produkci společně.
2.
Zvláštní užívání
K provozování buskingu není třeba povolení příslušného silničního správního úřadu
podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), k užívání dálnic, silnic
a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které
jsou určeny (zvláštní užívání), pokud výkonem pouliční veřejné produkce nebude ohrožena
bezpečnost nebo plynulost silničního provozu (§ 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních
komunikacích).
3.
Povinnosti
Provozovatel buskingu je povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména při výkonu
buskingu dbát na bezpečnost osob a ochranu majetku, veřejný pořádek a zachování mravnosti,
respektovat hygienické limity podle ustanovení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a dodržovat podmínky zákona č. 121/2000
Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4.
Doporučení
Za souladné s doporučením se považuje provozování buskingu při dodržení těchto
doporučení:
a) jedná se o živou produkci;
b) busking budou provozovat současně nejvýše 4 osoby;
c) busking bude provozován v době od 10.00 do 21.00 hodin;
d) jeden provozovatel buskingu bude na jednom místě uskutečňovat veřejnou produkci
nepřetržitě nejdéle 2 hodiny;
e) provozovatel buskingu nebude umísťovat na veřejném prostranství žádné hmotné
předměty (pódia, podstavce, apod.);
f) bude dodržován hlukový limit max 45 dB;
g) prodej nosičů s vlastní tvorbou bude uskutečňován pouze bez umístění prodejního
zařízení;

h) nebude nijak omezen vstup do okolních objektů;
i) nebude nijak omezen a rušen volný pohyb kolemjdoucích a současně bude zachován
přiměřený volný průchozí profil chodníku, minimálně však 2 metry;
j) nebude nijak omezen a rušen průběh povolených, oznámených či dalších akcí (zejména
aktivity jiného provozovatele buskingu, který započal produkci dříve a dodržuje doporučení);
k) provozovatel buskingu bude dbát pokynů jednotlivých složek integrovaného záchranného
systému a dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich pravomoci.
5.
Místa
Za provozování buskingu v rozporu s doporučením se považuje jeho provozování:
a)
b)
c)
d)

u kostelů v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich konání;
u škol v době výuky;
na hřbitovech;
na dětských hřištích;

e)
f)
g)
h)

na Staroměstském náměstí, Praha 1, před Orlojem;
na Staroměstském náměstí, Praha 1, před Staroměstskou radnicí;
na Staroměstském náměstí, Praha 1, na pietním místě popraviště 27 českých pánů;
na Karlově mostě, Praha 1.

