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Vaše značka:

Naše značka:
P22 5123/2010 OŽP 01

Praha - Uhříněves
2010-09-22

Vyřizuje:
RNDr. Marková
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K Vašemu dopisu ze dne 17.9.2010, ve kterém nás žádáte o poskytnutí informací týkající se
volného pohybu psů na území Městské části Praha 22 (dále jen MČ), Vám sdělujeme
následující:
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a) Na území MČ nemáme vymezeny plochy pro volný pohyb psů. Vycházíme z toho, že
chovatelé v naší MČ mají možnost dopřát svým psům dostatek volného pohybu v dobře
dostupném extravilánu MČ.
b) Takové plochy nemáme.
c) Takové plochy nemáme.
d) Evidenci pozemků označených v katastru jako veřejná zeleň, kde je zakázáno volné
pobíhání psů, nevedeme. Konkrétní případy řešíme nahlédnutím do katastru nemovitostí.
e) Evidenci takových pozemků nevedeme.
f) Pohyb a chov psů v naší MČ upravuje řada obecně platných právních předpisů a zvláštní
předpisy upravujících např. pohyb zvířat v prostředcích veřejné dopravy. Mezi
nejdůležitější patří:
• Zákon na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.).
• Veterinární zákon (č. 166/1999 Sb.).
• Občanský zákoník (č. 40/1964 Sb., § 127).
• Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních.
• Vyhláška o zřízení oblasti klidu .Botič - Milíčov", .Říčanka" a .Rokytka'' (č. 3/1984
ač. 8/1990 Sb. NVP).
• Vyhláška
6/2001 Sb. hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně.
• Zákon o myslivosti (č. 449/2001 Sb., § 10 a § 14 odst. 1 e)
• Zákon o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.).
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Městská část PRAHA 22
Úřad měst '\é části
Nové náměstí 1250
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Ing. ana Sopoušková
vedoucí odboru životního prostředí
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Nové náměstí 1257, 10400 Praha 114
IČO 00240915
DIČ: CZ00240915

telefon: +4202 710 71 872
fax: +4202 710 71 819
e-mail: katerina.markova@p22.mepnet.cz
http.z/www.prahažž.cz
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