
Pravidla pro užívání veřejného prostranství 

 

1) Pořadatel akce je povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména pak bezpečnostní, 
hygienické, protipožární předpisy a technické normy, které se vztahují na užívání 
pozemku1 a k pořádané akci. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na zaměstnance 
pořadatele akce a třetí osoby, kterým pořadatel akce umožní přístup na pozemek.  

2) Pořadatel akce odpovídá za škody vzniklé na pozemku v souvislosti s provozováním jeho 
činnosti, včetně škod způsobených jeho zaměstnanci či jednáním třetích osob přítomných 
na pozemku v souvislosti s provozováním činnosti pořadatele akce nebo s jeho vědomím. 
V případě vzniklé škody je pořadatel akce povinen provést okamžitou nápravu, včetně 
uvedení pozemku do původního stavu, a to na vlastní náklad. V případě vzniku škody, 
kterou nelze odstranit uvedením do původního stavu, je pořadatel akce povinen nahradit 
škodu peněžní formou.  

3) Pořadatel akce je rovněž povinen zajistit, aby nedošlo k poškození mobiliáře umístěného 
na pozemku či v jeho okolí. V případě vzniku škody se použije úprava uvedená v odst. 2 
těchto pravidel obdobě. 

4) Pořadatel akce je povinen zabránit odkládání a sám rovněž neodkládat osobní věci nebo 
zboží (občerstvení apod.) na hrací prvky a stavební prvky (zábradlí, ploty apod.) 
nacházející se na pozemku a v jeho okolí. 

5) Pořadatel akce je povinen zajistit dodržování nejvýše přípustných hlukových limitů a 
vibrací stanovených platnými právními předpisy. V případě jejich překročení je pověřený 
zaměstnanec MČ Praha 21 oprávněn vyzvat pořadatele akce k okamžité nápravě.  Sdělení 
o překročení zákonných hlukových limitů a vibrací bude ze strany pověřeného 
zaměstnance MČ Praha 21 primárně učiněno ústní formou vůči zástupci pořadatele akce. 
Pokud nedojde k nápravě bezprostředně po této výzvě, je pověřený zaměstnanec 
MČ Praha 21 oprávněn akci zastavit případně vyzvat k součinnosti Městskou policii 
hl. m. Prahy.  

6) Pořadatel akce je povinen zajistit na pozemku a v jeho bezprostředním okolí ochranu 
veřejné zeleně a dále čistotu a pořádek ve smyslu příslušných právních předpisů2. 
Pořadatel akce po celou dobu užívání pozemku odpovídá za dodržování čistoty a pořádku 
na pozemku a je povinen zajistit neprodlené odstranění odpadu vzniklého jeho činností a 
činností návštěvníků akce, a to na vlastní náklad, včetně vyvezení odpadkových košů 
umístěných na pozemku či v jeho bezprostředním okolí. Pořadatel akce je povinen při 
provozování své činnosti na pozemku dodržovat mimo jiné veškeré povinnosti stanovené 
původcům odpadů platnou právní úpravou v oblasti ochrany životního prostředí a 
nakládání s odpady.  

7) Pořadatel akce je povinen v době trvání akce zajišťovat průběžný úklid místa konání akce 
včetně odvozu odpadu a stejně tak zajistit úklid a odvoz odpadu po skončení celé akce. 
Po skončení akce musí být místo konání akce uvedeno do původního stavu do 8:00 
následujícího dne, nebude-li písemnou dohodou uzavřenou mezi pořadatelem akce a MČ 
Praha 21 stanoveno jinak. 

 
1 Pozemkem se pro účely těchto pravidel rozumí pozemek, který je předmětem nájmu za účelem konání akce 
nebo jehož dočasné užívání bylo povoleno na základě kladného stanoviska Odboru školství a kultury Úřadu 
MČ Praha 21 ke konání akce s uvedením podmínek pro konání akce. 
2 Zejména obecně závazná vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných 
prostranstvích, v platném znění. 



8) Pořadatel akce odpovídá za dodržování všech podmínek stanovených dotčenými orgány 
státní a veřejné správy, zejména je povinen dodržovat podmínky stanovené ČSN 83 9061 
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích“, chránit vzrostlou zeleň proti poškození, a to jak její nadzemní 
část, tak i podzemní, a dále dodržovat podmínky stanovené příslušnou hygienickou 
stanicí.  

9) Pořadatel akce je povinen zajistit, aby nedošlo k vylévání jakýchkoliv zbytků nápojů či 
jiných tekutin ke stromům vysázeným na pozemku a v jeho okolí a k poškozování zeleně 
na pozemku a jeho okolí. 

10) V případě vzniku škody na veřejné zeleni nacházející se na pozemku či v jeho blízkém 
okolí, je pořadatel akce povinen neprodleně přivolat Policii ČR a referenta Odboru 
životního prostředí Úřadu městské části Praha 21 a bezodkladně oznámit osoby, 
v důsledku jejichž jednání došlo ke vzniku škody, a to za účelem uplatnění nároku na 
náhradu škody. Způsobené škody na veřejné zeleni budou uhrazeny podle vyčíslení škody 
dodavatelem údržby zeleně nebo na základě posudku zpracovaného soudním znalcem 
v oboru ekonomika – oceňování zeleně a škod. 

11) Pořadatel akce je povinen zajistit, aby na průběh akce dohlížela pořadatelská služba. 

12) Pořadatel akce je povinen zajistit, aby v průběhu trvání akce byla v plné míře zachována 
schůdnost cest pro pěší na pozemku a na přilehlém chodníku a bezpečnost všech osob 
využívajících pozemek. 

13) Pořadatel akce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu MČ Praha 21 
provádět na pozemku žádné terénní úpravy ani jiné podstatné změny. 

14) Pořadatel akce není oprávněn na pozemku umístit jakákoliv jiná zařízení než ta, která jsou 
výslovně uvedena v nájemní smlouvě či ve stanovisku Odboru školství a kultury Úřadu 
MČ Praha 21ke konání akce s uvedením podmínek pro konání akce.  

15) Pořadatel akce všechny své povinnosti vyplývající z těcho podmínek, případně 
vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy či ze stanoviska Odboru školství a kultury Úřadu 
MČ Praha 21 ke konání akce s uvedením podmínek pro konání akce, zajistí na své 
náklady. 

 


