
        Magistrát hl. m. Prahy 
        Odbor ochrany prostředí 

       Jungmannova 35   
                  110 00 Praha 1 

 
 
Věc:  Žádost o povolení výjimky ze zákazů stanovených vyhláškou 

č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně 
 
 
ŽÁDOST O POVOLENÍ K POŘÁDÁNÍ AKCE V ZELENI CELOPRAŽSKÉHO VÝZNAMU 
 
Žadatel:                                      

 

 

 

 

 

 

IČ:  

Adresa:            

Kontaktní osoba: osoba 
odpovědná za pořádání akce (jméno, 
telefon, email)           

 

Způsob vyzvednutí: (osobně 
nebo zaslání poštou): 

          osobně           poštou 

 

Název akce:   

 

 Datum konání: (včetně příprav 
a závěrečného úklidu)  

 

Čas konání: (od - do) příprava  

vlastní akce 
  
závěrečný úklid 
  

 
Místo konání: park celopražského významu 

Stromovka Zahrada Kinských Obora Hvězda 

Letenské sady Petřín Vítkov 
 

Předpokládaný počet 
účastníků:  

 Zábor pozemku v m2*  

*Do záboru pozemku se nezapočítává trasa sportovních akcí po parkových cestách 
 
 
 
 



 
Typ akce a plocha záboru: (Plocha záboru musí odpovídat situačnímu plánku se zákresem využívané plochy zeleně, 
předložená žadatelem jako součást žádosti. Do záboru pozemku se nezapočítává trasa sportovních akcí po parkových 
cestách). 

  Charitativní a akce pořádané školami pro vlastní žáky a studenty a HMP 
 - akce zaměřené na získávání dobrovolných peněžitých příspěvků pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, a to za 
předpokladu, že čistý výtěžek akce bude následně použit výhradně ke stanovenému veřejně prospěšnému účelu. Dále akce 
pořádané nebo spolupořádané HMP nebo městskými částmi. (Záštita člena Rady nebo Rady MČ není vyjádřením 
spolupořádání akce, jedná se pouze o morální podporu a nevyplývají z ní žádné f inanční nebo materiální závazky). 

 Zábor pozemku poplatek v Kč druh povolení 
 do 200m2 0,- souhlas 
 do 500m2 0,- souhlas 
 do 2000m2 0,- výpůjčka 
 nad 2000m2  0,- výpůjčka  

 

  Neziskové 
 - akce zaměřené na podporu a propagaci veřejně prospěšného účelu, např. rozvoje vzdělání, tělovýchovy a sportu, 
ochrany životního prostředí, kulturních památek a tradic, akce pořádané pro děti a dále akce kulturní, zejména divadelní 
představení, koncerty a výstavy. Jedná se zpravidla o akce určené pro širokou veřejnost a přístupné zdarma. Je-li vstupné 
vybíráno, pak pouze ve výši potřebné pro pokrytí skutečných nákladů na technické a organizační zajištění akce.  

 Zábor pozemku poplatek v Kč/den druh povolení 
 do 200m2 0,- souhlas 
 do 500m2 0,- souhlas/výpůjčka 
 do 2000m2 5 000,- pronájem 
 nad 2000m2  10 000,- pronájem 

 

  Komerční  
- akce reklamní směřující k propagaci nebo prodeji jakéhokoliv výrobku či služby, f iremní akce, akce pořádaná pro uzavřenou 
společnost, akce pořádaná za účelem dosažení zisku a další akce obdobného charakteru. 

 Zábor pozemku poplatek v Kč/den druh povolení 
 do 200m2 50 000,- pronájem 
 do 500m2 50 000,- pronájem 
 do 2000m2 75 000,- pronájem 
 nad 2000m2  100 000,- pronájem 

 

  Natáčení filmů, reportáží, reklam a reklamních spotů a profesionální pořizování 
fotografií 

 Filmy poplatek v Kč/den druh povolení 
 studentské a 

zpravodajství 
0,- souhlas 

 dokumentární 10 Kč/m2/den pronájem 
 ostatní + fotografování 25 000,- pronájem 
 reklamní spoty 100 000,- pronájem 

 

  Svatební obřad (pouze vlastní svatební obřad) 

 pouze vlastní obřad 0,- Kč souhlas 
 

 
K žádosti dále přiložte: 

– situační plánek se zákresem využité části plochy zeleně, včetně kót od pevných bodů 
– harmonogram akce doplněný o stručný popis akce 

 



 
 
K  pronájmu nebo výpůjčce pozemků v souvislosti s pořádanými akcemi, které jsou součástí 
zeleně celopražského významu v majetku hl. m. Prahy, jsou třeba tyto dokumenty: 
 

– žádost o pronájem/výpůjčku  pozemků  
– kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců) – v případě právnické osoby 
– kopie živnostenského listu (ne starší 6 měsíců) – v případě fyzické osoby 
– plná moc pro oprávněnou osobu (úředně ověřená) - v případě zastupování žadatele 
– situační plánek se zákresem využité části plochy zeleně, včetně kót od pevných bodů 
– náčrt zařízení, která budou v souvislosti s akcí organizátorem dočasně v zeleni umístěna 

(stany, stánky, pódia, atd.) 
– seznam předpokládané techniky, včetně její tonáže,  
– u akcí, kde bude využívána reprodukovaná nebo živá hudba nebo mluvené slovo s využitím 

zvukové aparatury bude stanovena maximální hlučnost,  
– souhlasné stanovisko městské části, na jejímž území se akce koná, pro všechny akce 

s rozsahem záboru nad 500 m2 a dobou trvání více než 3 dny a pro všechny akce 
s rozsahem záboru nad 2 000 m2. 

– v některých případech mohou být požadovány případné další doklady či předběžná souhlasná 
stanoviska dotčených subjektů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne:                            Podpis: ………………………………… 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Upozornění: 

– žádost o pronájem pozemků, které jsou součástí zeleně celopražského významu v majetku hl. m. 
Prahy, je žadatel povinen podat minimálně 28 kalendářních dnů před konáním akce; 

– pro povolení vjezdu motorového vozidla je třeba požádat o výjimku k vjezdu motorového vozidla na plochy 
zeleně celopražského významu (stanoveno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2247 ze dne 15.9.2015);  

– v případě, že nebudou vyplněny všechny potřebné údaje, nebude žádost vyřízena, ale vrácena zpět 
žadateli. 
 
Na území jednotlivých parků může být povoleno: 

– v každém kalendářním měsíci konání pouze jedné komerční nebo neziskové nebo charitativní akce 
s rozsahem záboru nad 2000 m2;  

– pro každý kalendářní den konání pouze jedné charitativní, školní, neziskové nebo komerční akce 
s rozsahem záboru od 500 do 2000 m2. 
 
V případě souběhu více žádostí na jeden měsíc bude vydáno povolení na akci, jejíž kompletní písemná 
žádost byla doručena na podatelnu MHMP dříve. 
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