Service de la protection et de la sécurité
Sécurité publique

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ K HUDEBNÍ PRODUKCI NA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH MĚSTA NEUCHÂTEL
Aby panovaly mezi umělci působícími na veřejných prostranstvích a obyvateli města dobré vztahy,
bylo vydáno několik pravidel. Jejich cílem je usnadnit vám vyřizování administrativních záležitostí,
abyste se později vyhnuli případným nepříjemnostem.

Pokud chcete v ulicích našeho města provozovat hudební produkci, přečtěte si podrobně tento
dokument.
OTEVÍRACÍ HODINY OD PONDĚLÍ OD PÁTKU:
•

Spojte se telefonicky s odborem pro ochranu a bezpečnost na čísle: 032 717 70 70 od PONDĚLÍ do
PÁTKU, od 09:00 do 11:00. Tam s vámi naplánují schůzku, která se uskuteční v oddělení pro veřejnou
bezpečnost na adrese: quai Ro bert-Comtesse 3 v Neuchâtelu, v 1. patře na jižní straně budovy, vstup
je ze strany, kde se nachází jezero. Na schůzce získáte povolení k hudební produkci ve městě
Neuchâtel.

•

10-22 hodin : Hudební produkce je povolena na 10 místech, kromě časových intervalů 12:00-13:30
a 19:00-20:30 a s výjimkou nedělí a svátků.

PŘED SAMOTNOU PRODUKCÍ JE POTŘEBA, ABY BYLY SPLĚNY NÁSLEDUJÍCÍ
ADMINISTRATIVNÍ KROKY:
•

Předložení úředních dokumentů (občanský průkaz, pas, atd.);

•

Kontrola dodržení právních předpisů;

•

Test 5 různých hudebních témat, každé z nich v délce nejméně 2 minut;

•

Kvalita nástrojů a jejich provozuschopnost;

•

Udělení povolení k hudební produkci na konkrétní jméno a den;

•

Prezentace 10 míst ve městě určených k tomuto účelu;

DŮLEŽITÉ PŘEDPISY, KTERÉ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT BĚHEM PRODUKCE:
•

Získat povolení způsobem uvedeným výše;

•

Hrát 20 minut na jednom místě, maximálně dvakrát na stejném místě;

•

Použití zesilovačů zvuku není povoleno;

•

Požádat nájemce veřejných zařízení, zda můžete hrát před zahrádkou/terasou a „vybírat do klobouku”;

•

Povolení je nepřenosné a musí jej u sebe mít vždy ten, kdo ho podepsal.

www.neuchatelville.ch/musiciensderue
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Odbor pro ochranu a bezpečnost, oddělení pro veřejnou bezpečnost ı Quai Robert-Comtesse 3 ı 2000 Neuchâtel ı 

Místo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rue du Bassin - Rue de la Treille
Place des Halles – Rue des Flandres
Place du Coq d’Inde – Ruelle des Chaudronniers
Rue du Trésor – Rue du Château
Place Pury
Rue du Seyon-Place du Grand-Mazel
Place Coquillon-Temple du Bas
Rue de l’Hôpital
Place du Port
Place du Douze-Septembre
Sécurité publique (oddělení veřejné bezpečnosti)

032 717 70 70 ı

Označení
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