Hlavné mesto spolkovej krajiny Drážďany
Úrad pre výstavbu ciest a pozemné staviteľstvo

Pouličná hudba, pouličné umenie a pouličné maliarske
umenie
Pravidlá v hlavnom meste spolkovej krajiny Drážďany
Na čo potrebujem
povolenie pre hudobníka?
 V prípade pouličnej hudby: hudobné spevácke




predstavenia a/alebo predstavenia s použitím
hudobných nástrojov
V prípade iného pouličného umenia: umelecké
predstavenia s hudbou a hudobnými nástrojmi a/alebo
zvukovými nosičmi alebo zvukmi
Tiché pouličné umenie a pouličné maliarske umenie
nepotrebujú žiadne povolenie.
Drážďanské stanovy o vykonávaní pouličného umenia
(stanovy o pouličnom umení) z 22. júna 2017 upravujú
tieto požiadavky.

Kto potrebuje povolenie pre
hudobníka?
 Každá osoba a skupiny do päť osôb
 Skupiny s viac ako piatimi osobami musia podať žiadosť
o mimoriadne využívanie vo verejných priestoroch.
Internet: www.dresden.de/sondernutzung

Kde môžem hrať?
V priestoroch určených na hranie. Miesta týchto priestorov
sú zobrazené na obrázkoch na ďalších stranách.

Ako a kde môžem dostať povolenie pre
hudobníka?

Zoberte na vedomie, že žiadosť môžete podať maximálne
jeden deň vopred.

Musím za to zaplatiť?
Nie.

Aké obmedzenia sú s tým spojené?
 Neexistuje žiadny nárok na to, aby bol priestor na hranie
skutočne k dispozícii.

 Od 1. apríla do 31. októbra: Každý priestor na hranie


môžete vy alebo vaša skupina, aj v inom zložení, využiť
len raz za deň.
Od 1. novembra do 31. marca: Každý priestor na hranie
môžete vy alebo vaša skupina využiť maximálne dvakrát
za deň.

Kedy môžem hrať?
 Hrať môžete každý deň medzi 9.30 a 22.00 vždy od pol
do celej hodiny.

 V určitých priestoroch na hranie platia časy pokoja,
počas ktorých sa v nich nesmie hrať žiadna hudba. Časy
pokoja sú každý deň od 13. do 15. hod. v priestoroch na
hranie 4, 5, 6, 7 a 17, ako aj 33, 34, 35, 36 a 37

Čo nie je dovolené?
 Odovzdávanie priestoru na hranie iným osobám alebo
skupinám

 Vystúpenia mimo povolených priestorov
Prostredníctvom online prihlášky
Založte si na stránke www.dresden.de/strassenkunst osobný
používateľský účet a vyberte si miesto, na ktorom chcete
hrať, ako aj čas. Povolenie pre hudobníka dostanete
elektronicky. Internetová stránka je optimalizovaná pre
smartfóny, takže svoje žiadosti môžete podať pohodlne aj na
cestách.
Osobne na Úrade pre výstavbu ciest a pozemné staviteľstvo
Povolenie pre hudobníka je možné získať aj priamo na Úrade
pre výstavbu ciest a pozemné staviteľstvo. Na to
kompetentný je odbor správy ciest (St. Petersburger Straße
9, 01067 Drážďany, dvere K 226). Úradné hodiny: Pondelok a
piatok od 9. do 12. hod.; utorok a štvrtok od 9. do 18. hod.

Priestory na hranie

 Používanie verejnej zelene
 Obmedzovanie dopravy alebo verejnej bezpečnosti a
poriadku

 Obťažovanie iných osôb, miestnych podnikov a
obyvateľov

Môžem predávať CD, DVD a iné?
Áno. Všimnite si:

 Predaj je povolený len počas schváleného trvania
vystúpenia.

 Hlavným prvkom musí byť živá hudba alebo vystúpenie,
nie predaj.

Prehľad oblasti platnosti

Priestory na hranie
Námestia Altmarkt a Neumarkt

Hlavná stanica a ulica Prager Straße

Námestie Postplatz a palác Zwinger

Námestie Theaterplatz, Schlossplatz a most Augustusbrücke

Ulica Hauptstraße, kostol Dreikönigskirche a námestie Palaisplatz

Obchodný dom World Trade Center a kostol Annenkirche

Ulica Am Zwingerteich

Zoznam priestorov na hranie
1 – Juh námestia Wiener Platz Süd po fontánu
2 – Juhovýchod námestia Wiener Platz po prechod cez
koľajnice
3 – Námestie Wiener Platz/severne od koľajiska/na
východ od budovy Kugelhaus
4–
5–
6–
7–

Juh ulice Prager Straße medzi Prager Straße 1a až 3
Juh ulice Prager Straße medzi Prager Straße 3b až 5
Stred ulice Prager Straße medzi Prager Straße 9 až 11
Sever ulice Prager Straße/schody
(medzi Prager Straße 13 a 8)

8–
9–
10 –
11 –
12 –
13 –

Západ ulice Dr.-Külz-Ring
Stred ulice Dr.-Külz-Ring a ulička Pfarrgasse
Námestie Altmarkt/južná strana
Námestie Altmarkt/severná strana
Ulica Wallstraße/roh ulice Wilsdruffer Straße
Stred ulice Wilsdruffer Straße/na sever od budov
Ulica Wilsdruffer Straße 20 až 22
14 – Stred ulice Wilsdruffer Straßen/pred Palácom kultúry
15 – Ulica Taschenberg medzi hotelom Taschenbergpalais
a ulicou Schlossstraße
16 – Námestie Jüdenhof
17 – Námestie Neumarkt/pamätník Luthera
18 – Ulica Wilsdruffer Straße pred Mestským múzeom
19 – Ulica Weiße Gasse od vyústenia na ulicu po
koniec ulice Weise Gasse 3
20 – Ulica Gewandhausstraße
21 – Námestie Rathausplatz

22 –
25 –
23 –
24 –
25 –
26 –

31 –
32 –

Ulica Zahnsgasse
Juh ulice Sophienstraße
Južná strana námestia Postplatz
Severná strana námestia Postplatz
Juh ulice Sophienstraße
Ulica Taschenberg/východná časť ulice
Sophienstraße
Juhovýchodná strana námestia Theaterplatz
Severozápadná strana námestia Theaterplatzes
Východná strana námestia Schloßplatz
Ulica Terrassenufer pred vstupom do uličky
Münzgasse
Južná strana mosta Augustusbrücke
Severná strana mosta Augustusbrücke

33 –
34 –
35 –
36 –
37 –

Západná strana námestia Neustädter Markt
Východná strana námestia Neustädter Markt
Stred námestia Neustädter Markt
Stred ulice Hauptstraße medzi Hauptstraße 3a a 7
Stred ulice Hauptstraße medzi Hauptstraße 11 a 15

27 –
28 –
29 –
30 –

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

Sever ulice Hauptstraße medzi Hauptstraße 29 a 35
Námestie Jorge-Gomandai-Platz
Námestie Palaisplatz
Ulica Heinrichstraße/roh ulice Königstraße (chodník)
Ulica Ritterstraße
Námestie pri kostole Dreikönigskirche
Námestie Freiberger Platz
Ulica Freiberger Straße medzi ulicou Amonnstraße a
Maternistraße (chodník)
46 - Ulica Am Zwingerteich (chodník)

Žlto vyznačené:
Časy pokoja každý deň od 13. do 15. hod.
(Priestory na hranie 4, 5, 6, 7, 17, 33, 34, 35, 36, 37)
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Centrálne číslo do úradu 115 – Máme radi otázky
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Elektronické dokumenty s kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné podávať prostredníctvom formulára. Okrem toho
existuje možnosť zašifrovať e-maily odoslané hlavnému mestu spolkovej krajiny Drážďany pomocou certifikátu S/MIME alebo
poslať e-maily zabezpečené cez DE-Mail. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese www.dresden.de/kontakt. Tento informačný

materiál je súčasťou styku s verejnosťou Drážďan ako hlavného mesta spolkovej krajiny. Nesmie sa používať na volebnú
reklamu. Politické strany ho však môžu použiť na informovanie svojich členov.

