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Vážení,

v souvislosti s žádostí o poskytnutí informace, kterou podalo Vaše občanské sdružení
na Úřad Městské části Praha 8, Vám odbor životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8
sděluje následující:

Obecně závazná vyhláška Č. 6/2001Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně, uvádí
řadu zákazů a omezuje aktivity občanů ve veřejné zeleni, mimo jiné vyhláška umožňuje
udělení výjimky ze zákazu u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako veřejná zeleň.
Na území Městské části Praha 8 dle ust. §. 3 odst. 3 cit. 'vyhlášky se povolení výjimky
ze zákazu týká parku na Karlínském nám. (parc.č. 2, 336/1 k.ú. Karlín), Kaizlovy sady
(parc.č. 571, 572/2, 572/3, 688 k.ú. Karlín), park před Invalidovnou (parc.č. 690 k.ú. Karlín)
a Thomayerovy sady - část za zámečkem (parc.č. 7 a 9 k.ú Libeň).

V ostatních parcích a sadech uvedených v příloze č.l cit. vyhlášky zůstává vyhláška
v platnosti v celém rozsahu. Jedná se o tyto plochy: Švermovy sady před Muzeem hl.m. Prahy
(parc.č. 2337/1,2337/10,2337/15 k.ú. Nové Město), park na Lyčkově nám. (parc.č. 609 k.ú.
Karlín), Thomayerovy sady - část před zámečkem (parc.č. 2 k.ú. Libeň).

Dále se na pozemcích svěřených do správy Městské části Praha 8 nacházejí tzv. "Psí
louky", kde není pohyb psů omezen (U Meteoru - parc.č. 28/1 k.ú. Libeň, Katovická - parc.č.
586/5 k.ú. Bohnice, Ústavní - parc.č. 586/5 k.ú. Bohnice, Invalidovna - parc.č. 693/2 k.ú.
Karlín, Chvatěrubská - parc.č. 626/38 k.ú. Čimice),

K Vašemu dotazu, které právní předpisy upravují pohyb a chov psů na území Městské
části Praha 8, odbor životního prostředí sděluje, že pohyb psů na veřejnosti částečně omezuje
cit. obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy Č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné
zeleně. Zákaz vstupu se psy se vztahuje na dětská hřiště a pískoviště, volné pobíhání psů není
povoleno ve veřejné zeleni vyjma těch míst, kde to příslušná značka výslovně povoluje.
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