
PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

• Strana psa, o.s.
Vladimír Helmhacker, předseda
Kubelíkova 53
13000 Praha 3

•
Váš dopis
z 17.9.2010

SZn.
S-MHMP 767481120tO/OOP-V-605/Bu

Vyřizuje / linka
Mgr. Bušková/4366

Datum
6. tO. 2010

Věc: žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane předsedo,

dne 21. 9. 2010 obdržel Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen
OOP MHMP) žádost občanského sdružení Strana psa, o.S. (IČ 22868739, sídlo Kubelíkova 53,
Praha 3) o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále
jen "zákon 106"). Konkrétně žádáte o tyto informace:

a) Kolik je na území HMP pozemků evidovaných v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě
nebo ostatní veřejná zeleň, ve kterých není vyhláškou Č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně
veřejné zeleně, zakázáno volné pobíhání psů.

b) Kde přesně se tyto plochy nachází.

c) Kolik z výše uvedených míst, na nichž není zakázáno volné pobíhání psů, připadá na
veřejně přístupné zahrady a parky.

d) Kolik je na území HMP pozemků označených jako veřejná zeleň, na kterých je
vyhláškou Č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně, zakázáno volné pobíhání psů.

e) Kde přesně se tyto plochy nachází.

t) Které právní předpisy upravují pohyb a chov psů na území hl. města Prahy.

K bodům a) až e):

Bohužel musíme konstatovat, že OOP MHMP nemá takové informace, které požadujete, vůbec
k dispozici. Žádný právní předpis neukládá Magistrátu hl. m. Prahy vést samostatný soupis
všech pozemků, nacházejících se na území hlavního města Prahy a evidovaných v katastru
nemovitostí tímto způsobem: druh pozemku - ostatní plocha, využití pozemku - zeleň. (Zde
pouze doplňuji, že dle současné právní úpravy již neexistuje druh pozemku ani využití zeleň
v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, ale pouze druh pozemku - ostatní plocha, využití - zeleň).

Na tyto pozemky se vztahují ustanovení obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy Č. 6/2001,
o ochraně veřejné zeleně, s tím, že v praxi jsou ustanovení vyhlášky aplikována pouze v případě
pozemků veřejně přístupných (tj. pozemků zeleně přístupných každému bez omezení). Na všech
veřejně přístupných pozemcích evidovaných výše uvedeným způsobem platí zákaz volného
pobíhání psů; pokud se na těchto pozemcích nachází dětská hřiště nebo pískoviště, platí na
těchto místech zákaz vstupu psů.
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