Zemské hlavní město Drážďany
Stavební úřad

Pouliční hudba, pouliční umění a pouliční malířství
Předpisy v zemském hlavním městě Drážďany

K čemu potřebuji
povolení ke hraní?
 K pouliční hudbě: hudební ztvárnění zpěvem a/nebo




hrou na hudební nástroje
K jinému pouličnímu umění k poslechu: umělecké
vystoupení s hudbou a hudebními nástroji a/nebo
zvukovými nosiči nebo s hluky
K tichému pouličnímu umění a pouličnímu malířství není
třeba mít povolení ke hraní.
Tyto požadavky se řídí podle Drážďanských předpisů
pro provozování pouličního umění (Satzung
Straßenkunst) ze dne 22. června 2017.

Kdo potřebuje povolení ke hraní?
 Jednotlivé osoby a skupiny do pěti osob
 Skupiny více než pěti osob musejí předložit žádost
o zvláštní využití ve veřejném prostoru. Web:
www.dresden.de/sondernutzung

Kde mohu hrát?

Vezměte prosím na vědomí, že můžete žádat maximálně
jeden den předem.

Musím za povolení platit?
Ne.

Existují nějaká omezení? Jaká?
 Neexistuje žádný nárok na to, že oblast ke hraní bude
skutečně k dispozici.

 Od 1. dubna do 31. října: Každou oblast ke hraní smíte


vy nebo vaše skupina (i v jiném složení) použít pouze
jednou za den.
Od 1. listopadu do 31. března: Každou oblast ke hraní
smíte vy nebo vaše skupina použít nejvýše dvakrát za
den.

Kdy smím hrát?
 Smíte hrát každý den od 9.30 hodin do 22 hodin, vždy od
půl do celé hodiny.

 V určitých oblastech ke hraní jsou stanoveny časy klidu,
Ve stanovených oblastech pro hraní. Kde se tyto oblasti
nacházejí, je zobrazeno na následujících stránkách.

Jak a kde mohu dostat povolení ke
hraní?

ve kterých se nesmí hrát: Doby klidu jsou každý den od
13 do 15 hodin v oblastech ke hraní 4, 5, 6, 7 a 17 a také
33, 34, 35, 36 a 37.

Co není dovoleno?

Na základě žádosti podané online

 Předávání povolení ke hraní jiným osobám nebo

Založte si osobní uživatelský účet na adrese
www.dresden.de/strassenkunst a vyberte si místo, kde
chcete hrát, a čas, kdy chcete hrát. Povolení ke hraní
dostanete elektronicky. Internetové stránky jsou
optimalizované pro smartphony, abyste mohli podávat
žádosti odkudkoli a kdykoli.

 Vystoupení mimo povolené oblasti ke hraní
 Využívání zeleně
 Ovlivňování provozu nebo veřejné bezpečnosti a

skupinám

pořádku

 Obtěžování ostatních osob, místních podniků a obyvatel

Smím prodávat CD, DVD a jiné?
Osobně na stavebním úřadě (Straßen- und Tiefbauamt)
Povolení ke hraní můžete dostat také na místě – na
stavebním úřadě. Oprávnění vydávat povolení má oddělení
správy ulic (Straßenverwaltung, St. Petersburger Straße 9,
01067 Drážďany, místnost K 226). Pracovní doba pro
veřejnost: pondělí a pátek 9 až 12 hodin, úterý a čtvrtek 9 až
18 hodin.

Ano. Dodržujte prosím tato pravidla:

 Prodej je dovolený pouze během povoleného trvání
hudební produkce.

 V popředí musí být živá hudba nebo vystoupení, nikoli
prodej.

Přehled oblastí platnosti

Oblasti ke hraní
Altmarkt a Neumarkt

Hlavní nádraží a Prager Straße

Postplatz a Zwinger

Theaterplatz, Schlossplatz a most Augustusbrücke

Hauptstraße, Dreikönigskirche a Palaisplatz

World Trade Center a Annenkirche

Am Zwingerteich

Seznam oblastí ke hraní
1 – Wiener Platz jih až ke kašně
2 – Wiener Platz jihovýchod až po přechod kolejí
3 – Wiener Platz /severně od kolejiště / východně od
budovy Kugelhaus
4–
5–
6–
7–

Prager Straße jih mezi Prager Straße 1a a 3
Prager Straße jih od Prager Straße 3b až k 5
Prager Straße střed od Prager Straße 9 až k 11
Prager Straße sever / schody
(mezi Prager Straße 13 a 8)

8–
9–
10 –
11 –
12 –
13 –

Dr.-Külz-Ring západ
Dr.-Külz-Ring střed a Pfarrgasse
Altmarkt / jižní strana
Altmarkt / severní strana
Wallstraße / roh Wilsdruffer Straße
Wilsdruffer Straße střed / severně od budovy
Wilsdruffer Straße 20 až 22
14 – Wilsdruffer Straße střed / před Palácem kultury
(Kulturpalast)
15 – Taschenberg mezi palácem Taschenbergpalais
a ulicí Schlossstraße
16 – Jüdenhof
17 – Neumarkt / Lutherův pomník
18 – Wilsdruffer Straße před Městským muzeem
19 – Weiße Gasse od ústí Kreuzstraße do
konce Weise Gasse 3
20 – Gewandhausstraße

21 –
22 –
25 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
31 –
32 –

Rathausplatz
Zahnsgasse
Sophienstraße jih
Postplatz jižní strana
Postplatz severní strana
Sophienstraße jih
Taschenberg / východní Sophienstraße
Theaterplatz jihovýchodní strana
Theaterplatz severozápadní strana
Schloßplatz východní strana
Terrassenufer před vstupem do Münzgasse
Most Augustusbrücke jižní strana
Most Augustusbrücke severní strana

33 –
34 –
35 –
36 –
37 –

Neustädter Markt západní strana
Neustädter Markt východní strana
Neustädter Markt střed
Hauptstraße střed mezi Hauptstraße 3a a 7
Hauptstraße střed mezi Hauptstraße 11 a 15

38 –
39 –
40 –
41 –
42 –
43 –
44 –
45 –

Hauptstraße sever mezi Hauptstraße 29 a 35
Jorge-Gomandai-Platz
Palaisplatz
Heinrichstraße / roh Königstraße (chodník)
Ritterstraße
Náměstí u kostela Dreikönigskirche
Freiberger Platz
Freiberger Straße mezi Amonnstraße a
Maternistraße (chodník)
46 - Am Zwingerteich (chodník)

Žlutě vyznačeno:
Období klidu každý den od 13 hodin do 15 hodin
(oblasti ke hraní 4, 5, 6, 7, 17, 33, 34, 35, 36, 37)
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Ústřední telefonní číslo úřadů 115 – Těšíme se na vaše dotazy.
Únor 2018
Elektronické dokumenty se způsobilým elektronickým podpisem je možné podávat prostřednictvím formuláře. Kromě toho je
možné kódovat e-maily Zemskému hlavnímu městu Drážďany s certifikátem S/MIME či zasílat bezpečné e-maily prostřednictvím
DE-Mail. Další informace k této záležitosti najdete na adrese www.dresden.de/kontakt. Tento informační materiál je součástí
práce s veřejností Zemského hlavního města Drážďany. Nesmí se používat pro volební reklamu. Strany ho však mohou používat
k informování svých členů.

