
PŘÍLOHA č.1 

Popis zvláštního užívání pozemních komunikací při kulturní akci  

Město lidem, lidé městu 2015 

1. V dotčeném území plánujeme instalovat: 

a. Travní koberec v ploše celkem 500m2 na různých místech (Krajinská ulice, 

Piaristická ulice, Česká ulice) 

b. Květiny a stromy v květináčích, cca 40 kusů (Krajinská ulice) 

c. Ozdobné deštníky zavěšené nad ulicí (Krajinská ulice) 

d. Odpočinková křesílka pro návštěvníky, cca 30 kusů (Krajinská ulice) 

e. Jeviště pro divadelní a taneční vystoupení, velikost 6x8m (Piaristické náměstí) 

f. Hlediště pro diváky cca 200m2  (Piaristické náměstí) 

g. Piano na ulici, 3x3m (Piaristické náměstí) 

h. Simulaci Francouzského vesnického trhu s výukou Francouzštiny, 8x8m 

(Piaristické náměstí)  

i. Výstava motocyklových veteránů 20 m2 (Piaristické náměstí)  

j. Promenádní molo pro módní přehlídky 30m2 (Piaristická ulice) 

 

2. Po dobu konání akce 28.8. 14:00 - 22:00 a 29.8. 10:00 - 22:00 podnikatelé z ulic 

Česká a Piaristická vytvoří před svými provozovnami program pro návštěvníky 

v podobě prezentace jejich výrobků: 

a. Gymnázium Česká 10m2 

b. Guitar Alchemy 10m2 

c. Kavárna Datel 10m2  

d. Lahůdky El Gusto 10m2  

e. Kavárna Fér Cafe 10m2  

f. Zeleninový bar 10m2  

g. Hammond café 10m2  

h. Singer pub 10m2  

i. U Dobráka 10m2  

 

3. Po dobu konání akce 28.8. 14:00 - 22:00 a 29.8. 10:00 - 22:00 budou instalovány 

další prezentační stánky:  

a. Fashion bikes 10m2  

b. Rekola 10m2  

c. Papírnictví Plojhar 10m2 

 

4. Po dobu konání akce 28.8. 14:00 - 22:00 a 29.8. 10:00 - 22:00 bude probíhat 

trhový prodej ve stáncích:  

a. Drinky bar 12m2  

b. Masné krámy 20m2  

c. Pivovar Beeranek 9m2  

d. Vinotéka Farka 10m2  



e. Vinárna Solnice 10m2 

f. Palačinky Galetka 10m2  

g. Občerstvení 1 10m2  

h. Občerstvení 2 10m2 

 

5. Dále bude v dotčeném území probíhat kulturní program: 

Pátek 28.8. 2015 

14:00 - 20:00 zábava pro děti v Krajinské ulici (hřiště Bez bot, chůdař Slávek, výrobky 

z dílny TVOR, Doma v lese, Objevárium a fotokoutek) 

16:00 Slavnostní zahájení Město lidem, lidé městu 2015 (Krajinská ulice) 

16:00 - 21:00 Každou hodinu krátká módní přehlídka (Piaristická ulice) 

16.00 - 17.00 Teatr Novogo Fronta – divadlo pro děti (Piaristické náměstí) 

16.30 - 17.30 Funebráci - průvod po celém areálu - konec na Piaristickém náměstí 

17:00 - 17:30 Čerkézká pohádka (Krajinská ulice) 

17.30 - 18.15 Bratři z růže, pohádka s loutkou draka (Piaristické náměstí) 

18:00 - 19:00 Cirkus Tety (Krajinská ulice) 

18.30 - 20.00 Don Quijote – divadelní hra (Piaristické náměstí a přilehlé ulice) 

20:00 - 21:00 Kašpárek v rohlíku (Krajinská ulice) 

20.00 - 21.00 Cirkus problem – hudební vystoupení (Piaristické náměstí) 

Sobota 29.8.2015 

10:00 - 20:00 zábava pro děti v Krajinské ulici (hřiště Bez bot, chůdař Slávek, výrobky 

z dílny TVOR, Doma v lese, Objevárium a fotokoutek) 

11:00 - 21:00 Každou hodinu krátká módní přehlídka (Piaristická ulice) 

13.00 - 14.00 Trio Naladěno – smyčcový koncert (Piaristické náměstí) 

14:00 - 15:00 Čerkézká pohádka (Krajinská ulice) 

15.00 - 17.30 tanečně laděné odpoledne s herci Malého Divadla - tanečně a herecky 

moderované odpoledne (Piaristické náměstí)  

16:00 - 17:00 Divadlo Continuo (Krajinská ulice) 

18.00 - 20.00 Výuka Salsy (Piaristické náměstí) 

19:00 - 20:00 Divadlo Continuo (Krajinská ulice) 

20.00 - 22.00 Extraditables – koncert kapely (Piaristické náměstí) 

6. Harmonogram prací v území záboru 

27.8. 20:00 - 22:00 Instalace okrasných deštníků (Krajinská ulice) 

28.8. 06:00 - 12:00 Pokládání travních koberců a květinová výzdoba (Krajinská 

ulice, Piaristická ulice, Česká ulice) 

28.8. 10:00 - 14:00 Instalace podia a hlediště (Piaristické náměstí) 

28.8. 13:00 Montáž promenádního mola pro módní přehlídky (Piaristická ulice) 

28.8. 10:00 - 14:00 Instalace všech prodejních a prezentačních stánků 

28.8. 14:00 Instalace výstavy motocyklových veteránů (Piaristické náměstí)  

28.8. 14:00 - 22:00 akce otevřena pro veřejnost 

29.8. 10:00 - 22:00 akce otevřena pro veřejnost 



29.8. 20:00 - 22:00 úklid všech prezentačních stánků 

30.8. 7:00 – 12:00 úklid veškeré výzdoby, travních koberců atd. 

 

7. Dopravní opatření v souvislosti s akcí řeší odborná firma JANEV ve spolupráci 

s Policií ČR. 


