SHROMÁŽDĚNÍ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
Právo pořádat shromáždění na veřejných prostranstvích, kde můžete
vyjádřit společně s ostatními veřejně svůj názor, postoj nebo stanovisko, je
zakotveno v Listině základních práv a svobod. Pro konání shromáždění však
platí určitá pravidla.

1.
2.
3.

4.

každé shromáždění musí být oznámeno příslušnému orgánu,
kterým je pro území Prahy Magistrát Hlavního města Prahy odbor občanskosprávních agend.
oznámení musí mít písemnou formu a musí být úřadu
doručeno nejdříve šest měsíců a nejpozději pátý den před jeho
konáním.
oznámení musí obsahovat údaje o svolavateli, o osobě
zmocněné jednat v zastoupení svolavatele, účel shromáždění a
místo konání shromáždění, dále den (dny) konání, dobu
zahájení a ukončení; předpokládaný počet účastníků; počet
pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení.
je nutno předem požádat o případný zábor veřejného
prostranství (umístění pódia, stánku apod.). Zábor povolují
zpravidla za úplatu úřady jednotlivých městských částí, kde se
má shromáždění konat (odbor dopravy nebo životního
prostředí). Výjimku tvoří parky I. kategorie a zvláště chráněná
území – povolení uděluje MHMP – odbor ochrany prostředí.

Pravidelně aktualizovaný přehled oznámených veřejných shromáždění i
formulář pro oznámení shromáždění ke stažení naleznete na webových
stránkách Hlavního města Prahy http://magistrat.praha-mesto.cz/
62351_Jak-oznamit-verejne-shromazdeni .
Některé typy shromáždění není třeba oznamovat,

a to např. církevní shromáždění, shromáždění konaná v uzavřených
prostorách a shromáždění pořádaná právnickými osobami
přístupná jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným
hostům.

Užitečné kontakty
Za správu veřejné zeleně na území hlavního města Prahy
odpovídají většinou městské části nebo městem zřízené organizace
(např. Technická správa komunikací u zeleně podél silnic). Nejlépe
uděláte, když se obrátíte na svou městskou část. V jednotlivých
městských částech se kompetence v oblasti veřejné zeleně mírně
různí v závislosti na organizační struktuře úřadu. Příslušný odbor a
veškeré kontakty naleznete na webových stránkách ÚMČ:
www.prahaX.cz (kde X nahrazuje číslo městské části).
Správu zeleně v parcích I. kategorie zabezpečuje:
Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
telefon: 236 004 246
email: oopsek@cityofprague.cz
Zelená linka ČIŽP pro přijímání podnětů od občanů (bezplatně):
800 011 011
provozní doba: po - pá: 8-16 hod
Pokuty uděluje:
Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Praha,
Wolkerova 40, Praha 6 - Dejvice
http://www.cizp.cz (v sekci Kontakty naleznete mobilní čísla
vedoucích pracovníků)“
Občanská sdružení:
Arnika – centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, Praha 3, tel:
222 781 471, 774 406 825 http://stromy.arnika.org/
Atelier pro životní prostředí, Ve Svahu 1, Praha 4, tel: 241 432 972
http://atelier.ecn.cz/ukaz.php?co=poradna
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ JSOU všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení. Nezáleží na tom, či je vlastní
stát, obec nebo soukromé osoby. Hlavní město Praha přijalo
speciální právní úpravu k zamezení jejich znečišťování. Obecně
závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy o čistotě platí pro
každého na území Prahy od 1. července 2008.
Veřejná prostranství a zeleň jsou tu pro vás!
Na veřejných prostranstvích můžeme posedět, setkat se s přáteli
nebo si pohrát s dětmi a přitom se kochat zelení. Aniž bychom si
to uvědomovali, využíváme je v každodenním životě téměř
všichni. To, jak veřejná prostranství vypadají, ovlivňuje životní
styl, pohodu a kvalitu života, stav životního prostředí i vztahy
mezi lidmi.

Veškerá městská zeleň je chráněna
ZÁKONEM č. 114/1992 Sb.,O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY.
Bližší podmínky stanovuje obecně závazná vyhláška
č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy
o ochraně veřejné zeleně.

Kulturní, sportovní a jiné akce na veřejných prostranstvích
Tyto akce je třeba nejen oznámit, ale také zaplatit za užívaní
veřejného prostranství. Všechno záleží od rozsahu a typu akce
(ozvučení, zábor pozemních komunikací). Seznam veřejných
prostranství pro pořádání veřejných akcí je uveden v Příloze 2
k obecně závazné vyhlášce č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
Zájemce o realizaci veřejné akce musí požádat příslušný silniční
úřad, kterým je pro území Pražské památkové rezervace (území
městské části Praha 1) odbor dopravy a životního prostředí Úřadu
městské části Praha 1, o dvě rozhodnutí: předběžný souhlas a
povolení. Součástí vydaného rozhodnutí jsou též podmínky, které
je žadatel povinen při pořádání veřejné akce dodržet.
Cena (tj. místní poplatek) za zábor veřejného prostranství,
stanovená obecně závaznou vyhláškou, se pohybuje v rozsahu od
2 Kč do 80 Kč za m2 v závislosti na druhu akce a místu jejího
konání (sportovní akce jsou „nejlevnější“ a pochopitelně
nejnavštěvovanější prostranství v Pražské památkové rezervaci stojí
nejvíc). Dále se za vyřízení žádosti platí správní poplatek.
Poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství je
přestupkem, za který může být uložena pokuta až do výše
50 000 Kč.

Kontaktujte nás
Tento leták najdete také na web stránkách
Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. (ÚEP) http://ekopolitika.cz.
Pro informace o ÚEP volejte 224 826 593, kontaktujte nás
mailem iep@ekopolitika.cz nebo nás navštivte osobně na
adrese Kateřinská 26, Praha 2.

Vytištěno na recyklovaném, chlorem neběleném papíře.

Stromy jsou zelenými plícemi měst
Jistě se každý z vás rád pokochá při procházkách stromovou alejí
nebo si posedí ve stínu, jež poskytuje koruna stromu. Stromy
mají i řadu příznivých funkcí, vytvářejí kyslík, zachycují prach,
zvlhčují vzduch, hubí škodlivé mikroorganismy, působí jako
účinná klimatizace v horkých dnech, zabraňují tepelným ztrátám
budov v zimě a chrání proti hluku. Zároveň jsou v pražských
ulicích často jedinými ostrůvky zeleně a v parcích příjemným
místem k odpočinku.

Tento projekt je realizován s ﬁnančním přispěním Hlavního města Prahy.
Tento leták je pouze informativní a nenahrazuje studium právních
předpisů. Vychází z právního stavu k 1.11.2008.

CO DĚLAT KDYŽ ...

Mohu na ulici vylepovat plakáty nebo rozdávat letáky
kolemjdoucím?
Co lze propagovat různými formami reklamy je upraveno zákonem
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pro Prahu (konkrétně pro území
Pražské památkové rezervace) ještě platí nařízení č. 26/2005 Sb. hl.
m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně
přístupných místech mimo provozovnu. Na území Pražské
památkové rezervace je například rozdávání letáků na veřejných
prostranstvích úplně zakázáno, pokud se nejedná o charitativní akci
nebo akci spolupořádanou Hlavním městem Prahou nebo městskou
částí. Pro legální vylepování plakátů jsou instalovány panely, na
které majitel po zaplacení příslušného poplatku váš plakát nalepí.
Co je zakázáno na ulici (a jiném veřejném prostranství)?
V první řadě je zakázáno veřejná prostranství znečišťovat. Hlavní
město Praha vydalo vyhlášku, jež obsahuje výčet věcí, které ulice
znečišťují. Patří mezi ně odhozené odpadky včetně nedopalků
cigaret, žvýkaček a zbytků potravin, roztoky po mytí aut, odpady
z údržby zeleně, výkaly, výměšky a odpadní vody, ale rovněž různé
plakáty a informační materiály umístěné mimo plochy k tomu
určené a jakákoli jiná věc bez ohledu na její rozměr a původ,
způsobilá narušit čistotu na ulici. Pokud tedy na pražské ulici
odhodíte nedopalek, můžete být pokutováni až do výše 30 000 Kč,
neodstraníte-li vámi způsobené znečištění ihned.
Co je zakázáno na plochách veřejné zeleně?
•

•
•
•
•
•

používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně
postižených, vjíždět s nimi a parkovat na plochách veřejné
zeleně
vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na
záhonech
vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstup
na ně volně pobíhajícím psům
poškozovat a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení
odhazovat hořící nebo doutnající předměty
ve většině známých a starých zahrad a parků v Praze i na
rozlohou menších zelených plochách na náměstích, se
uplatňují ještě přísnější podmínky nad rámec obecných.
Nejpřísnější podmínky platí pro parky I. kategorie, kterými
jsou: Královská obora - Stromovka, Obora Hvězda, komplex
zahrad vrchu Petřína, Letenské sady, park na vrchu Vítkově a
Vrtbovská zahrada

O výjimkách ze zákazů informují svislé graﬁcké značky.
Za porušení těchto zákazů můžete zaplatit pokutu až 30 000 Kč.

máte pochybnosti o tom, zda byl strom pokácen na
základě povolení nebo víte, že se kácení chystá a
nesouhlasíte s ním?
Jste-li svědky, že někdo kácí nebo se chystá pokácet strom a máte
pochybnosti jestli nekoná protiprávně, žádejte o předložení
povolení ke kácení, případně si věc ověřte na ÚMČ. Jestli povolení
daná osoba nemá, ihned volejte Českou inspekci životního
prostředí (zelenou linku nebo speciální kacecí linku 731 405 072),
která je oprávněna tuto činnost zakázat a uložit pokutu. Každé
povolení ke kácení se vydává ve správním řízení, kterého se mohou
účastnit občanská sdružení zabývající se ochranou přírody. Pokud
chcete kácení ve svém sousedství zabránit, kontaktujte místní
občanské sdružení, o němž si myslíte, že se takových řízení účastní
nebo se pokuste zformulovat sami svůj podnět a doručte ho na
ÚMČ. Se žádostí o asistenci můžete oslovit pražská občanská
sdružení (viz. Užitečné kontakty).
V případě neoprávněného kácení lze viníka potrestat i zpětně,
volejte opět Českou inspekci životního prostředí, která viníka najde
a udělí mu pokutu.
je veřejná zeleň zanedbaná?
Výsadbu i údržbu městské zeleně zajišťuje příslušný úřad městské
části (ÚMČ), Technická správa komunikací (TSK) a zahradnické
ﬁrmy. Uliční stromořadí a parky mají ve správě jednotlivé úřady
městských částí a TSK. Pokud je zeleň dlouhodobě zanedbávaná,
např. chybí ohrazení rabátek kolem stromů nebo ochrana kmenů
před parkujícími auty, nebo jde o mladé stromky, o které má
zpravidla někdo povinnost v prvních letech pečovat, a nepečuje o
ně, volejte opět Českou inspekci životního prostředí. Obecně je
povinností vlastníků pozemků pečovat o stromy, a pokud to neplní,
může Inspekce uložit nápravné opatření.
vidíte, že někdo ničí záhony nebo trávníky?
Obraťte se na příslušný ÚMČ. Při akutních případech ohrožení
zeleně přivolejte ihned Policii ČR nebo městskou policii (neboť se
jedná o přestupek či jiný správní delikt; v případě závažného
poškození životního prostředí na větším území se může jednat i o
trestný čin) a Českou inspekci životního prostředí, která je
oprávněna tuto činnost zakázat.
máte zájem vysadit strom nebo rostliny na veřejném
prostranství?
K výsadbě geograﬁcky původního druhu rostliny/dřeviny není
potřeba zvláštní povolení, ale stačí pouze dohoda s vlastníkem
pozemku. Proto je vhodné zavolat na příslušný ÚMČ, který
vlastníka zjistí. O vhodnosti zvolené rostliny se poraďte s odbornou
organizací, příslušným odborem ÚMČ nebo zahradnickou ﬁrmou.

Kácet lze jenom s povolením a za náhradu!
Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon o ochraně
přírody a krajiny. Než se rozhodnete pokácet strom, měli byste
dobře zvážit jestli je to opravdu nezbytné. Ke kácení je potřebný
souhlas příslušného odboru úřadu městské části (ÚMČ). O
možnost kácení dřevin může požádat pouze vlastník pozemku,
nebo jeho uživatel, který si opatřil souhlas vlastníka. Příslušný
odbor ÚMČ provede šetření na místě, zda je kácení opravdu
opodstatněné. Každé povolení musí být řádně zdůvodněno a mezi
důvody pro kácení rozhodně nepatří to, že strom brání ve výhledu
nebo zanáší listy chodník. Pokud úřad povolil kácení, měl by
zároveň nařídit náhradní výsadbu nových stromů na vhodných
pozemcích minimálně v takovém rozsahu, v jakém proběhlo
kácení.
Bez povolení lze kácet jenom zeleň na pozemku fyzických osob, jestliže
tyto pozemky užívají a jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm ve výšce
130 cm nad zemí (nesmí se jednat o významný krajinný prvek) nebo
keřový porost do rozlohy 40 m2. Kácení je rovněž umožněno, když se
jedná o údržbu pozemku (např. kolem vodních toků nebo pod
elektrickým vedením) nebo jde o pěstební zásahy – probírky nebo kácení
nemocných stromů (epidemická onemocnění listů apod.). Kácení
takových stromů je zapotřebí oznámit 15 dnů předem příslušnému ÚMČ.
V případě, že dřevina vážně ohrožuje zdraví, život nebo může způsobit
značnou škodu na majetku, je možné strom pokácet ihned a dodatečně
to ohlásit.

Důležité právní p ředpisy
upravující veřejná
prostranství a zeleň

Co upravují

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny

Ochrana dřevin rostoucích
mimo les

Zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení)

Definuje veřejná prostranství
a kompetence obcí

Zákon č. 200/1990 Sb.,
o obcích (obecní zřízení)

Přestupky

Obecně závazná vyhláška
č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy,
o ochraně veřejné zeleně

Bližší podmínky ochrany
veřejné zeleně, přísnější
podmínky pro parky a
zahrady

Obecně závazná vyhláška
č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku za
užívání veřejného
prostranství

Vymezuje veřejná
prostranství pro konání
veřejných akcí, místní
poplatek za jejich užívaní a
podmínky

Obecně závazná vyhláška
č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy,
o udržování čistoty na ulicích
a jiných veřejných
prostranstvích

Stanovuje povinnosti
k zajištění čistoty na
veřejných prostranstvích

Nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m.
Prahy, kterým se zakazuje
reklama šířená na veřejně
přístupných místech mimo
provozovnu

Upravuje druhy reklamy,
které jsou zakázané v Pražské
památkové rezervaci a
výjimky z nich

