P íloha . 1 k d vodové zpráv

Doporu ení pro ve ejné produkce  Busking na ve ejn p ístupných
místech na území hl. m. Prahy

1.
Busking
Doporu ení pro ve ejné produkce  Busking na ve ejn p ístupných místech na území hl. m.
Prahy (dále jen Doporu ení) se vztahují na provozování pouli ní um lecké ve ejné
produkce, zejména hudební, divadelní a artistické (dále té busking), konané na ve ejn
p ístupných místech hl. m. Prahy. Provozovatelem pouli ní um lecké ve ejné produkce se
rozumí osoba, která tuto innost vykonává samostatn nebo spole n s dalími osobami.
2.
Zvlátní uívání
K provozování buskingu není t eba povolení p ísluného silni ního správního ú adu
podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní
pozd jích p edpis (dále jen zákon o pozemních komunikacích), k uívání dálnic, silnic a
místních komunikací jiným ne obvyklým zp sobem nebo k jiným ú el m, ne pro které jsou
ur eny (zvlátní uívání), pokud výkonem pouli ní ve ejné produkce nebude ohroena
bezpe nost nebo plynulost silni ního provozu (§ 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních
komunikacích).
3.
Povinnosti
Provozovatel buskingu je povinen dodrovat platné právní p edpisy, zejména p i výkonu
buskingu dbát na bezpe nost osob a ochranu majetku, ve ejný po ádek a zachování mravnosti,
dodrovat zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jích p edpis ,
zákon . 133/1985 Sb., o poární ochran , ve zn ní pozd jích p edpis , obecn závaznou
vyhláku hl. m. Prahy . 42/1999 Sb. HMP, o omezujících opat eních k zabezpe ení místních
záleitostí ve ejného po ádku p i uívání pyrotechnických p edm t , ve zn ní pozd jích
p edpis , zákon . 121/2000 Sb., autorský zákon, ve zn ní pozd jích p edpis a obecn
závaznou vyhláku hl. m. Prahy . /2013 Sb. HMP, o omezujících opat eních k zabezpe ení
místních záleitostí ve ejného po ádku v souvislosti s provozováním pouli ní um lecké
ve ejné produkce na ve ejn p ístupných místech.
4.
Podmínky provozování
P i provozování pouli ní um lecké ve ejné produkce se doporu uje dodrení t chto
podmínek:
a) jedná se o ivou produkci,
b) busking budou provozovat sou asn nejvýe ty i osoby,
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c) provozovatel buskingu bude na stejném míst uskute ovat ve ejnou produkci nep etrit
nejdéle 1,5 hodiny, poté musí produkci na tomto míst ukon it,
d) provozovatel buskingu nebude umís ovat na ve ejném prostranství ádné hmotné
p edm ty, pokud nebudou nezbytn nutné pro samotnou realizaci buskingu (nap . podstavce
pod ivé sochy, podium pro loutkové divadlo), p i em jejich velikost nesmí p esáhnout 1m2,
e) p i produkci bude pouito zesilovací za ízení nebo reproduktory jen pro zesílení zvuk ,
které by bez takového za ízení nebyly tém slyitelné,
f) hluk zp sobený buskingem nesmí p esáhnout míru hluku v míst a ase obvyklou,
g) prodej nosi s vlastní tvorbou bude uskute ován pouze bez umíst ní prodejního za ízení,
h) nebude nijak omezen vstup do okolních objekt ,
i) nebude nijak omezen a ruen volný pohyb kolemjdoucích a sou asn bude zachován
p im ený volný pr chozí profil chodníku, minimáln vak 2 metry a zachována vodící linie
pro osoby se zrakovým postiením,
j) provozovatel buskingu bude dbát pokyn jednotlivých sloek integrovaného záchranného
systému a dalích orgán ve ejné moci p i výkonu jejich pravomoci.
5.
Místo se zvlátním reimem
Provozování pouli ní um lecké ve ejné produkce na Karlov most je podmín no povolením
vydaným v souladu se Smlouvou o zajit ní organizace a po ádku p i vystavování, prodeji a
jiném mimo ádném uívání ve ejné komunikace v lokalit Karlova mostu ze dne 16. 3. 2000,
uzav enou mezi M stskou ástí Praha 1 a Sdruením výtvarník Karlova mostu, o. s..
6.
Místa pro hlu nou produkci
Busking, p i jeho provozování vzniká nadm rný hluk (nap . bubnování), se doporu uje
realizovat na t chto místech:
a) Stromovka, Praha 7 (mimo období od 15. 4. do 30. 6. kalendá ního roku),
b) Letenské sady, Praha 7.
Na výe uvedených místech m e busking provozovat výjime n sou asn více osob ne
ty i, nejvíce vak osm.

5

