Strana zelených
Dobrý den,
Váš e-mail jsme zaznamenali. Pohledy na soužití psů a lidí ve městě se hodně odvíjejí od aktuální
situace daného člověka, tj. má-li psa, malé děti, bydlí-li v blízkosti parku či ne a podobně. Proto není
možné na Vaše otázky odpovědět jménem Strany zelených. Mohu nabídnou pouze obecnější
stanovisko, kdy v souladu s naším programem jako cestu vidíme vzájemný respekt, snahu o hledání
společně přijatelného rešení a pokoru při prosazování individuálních zájmů a potřeb.
s pozdravem
Jan Hruška
---------------------------Dobrý den,
posílám odpovědi na Vaše otázky,
1. Je podle Vás současný počet psů ve městě akceptovatelný jako fenomén doby a způsobu
života, nebo jde podle Vás o zbytečnou módu či luxus, který přináší více problému než
užitku?
Psi do města nepochybně patří, soužití lidí a psů je přirozené a užitečné.
2. Považujete za možné řešit případné problémy i na základě slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
pejskařů a nepejskařů, a to i s podporou radnice? Nebo je podle Vás takový postup nereálný
a je nutné více úsilí investovat spíše do další regulace, kontrol a sankcí?
Pejskaři a nepejskaři musí dodržovat pravidla stanovená radnicí. Před sankcemi preferuji předcházet
problémům a vymezit plochy, kde se mohou psi volně venčit, kde musí být na vodítku a kam nesmějí
vůbec. Velmi podporuji akce jako ukázky výcviku psů, agility apod. a budování psích hřišť.
3. Považujete současný počet, rozlohu a rozmístění ploch pro volný pohyb psů v parcích Prahy 2
za vyhovující, nebo budete podporovat nějakou změnu? Jakou?
Sama chodím venčit do Riegrových sadů a zde mi plocha pro volné venčení vcelku vyhovuje.
4. Budete podporovat časově či sezónně omezené výjimky ze zákazu volného pohyby psů? Tj.
pro období, kdy je malé riziko kolize střetů s jinými návštěvníky parku?
Ano
5. Budete usilovat o zřizování dalších ploch s úplným zákazem vstupu psů? V jakém rozsahu
a z jakého důvodu?
Myslím, že v každém větším parku by měla být plocha, vyhrazená pro lidi, kteří nechtějí být v
kontaktu se psy; chápu, že některým lidem vadí, když jim přes deku na které leží, psi běhají…
6. Budete podporovat vznik vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu pohybu psů na veřejných
prostranstvích bez uvázání na vodítku? Z jakého důvodu?
Nebudu, ale budu podporovat větší sankce pro pejskaře, kteří nesbírají psí exkrementy.
7. Považujete současný systém úklidu parků a komunikací od psích exkrementů za vyhovující
nebo budete usilovat o nějakou změnu? Jakou?
Z praxe zastupitelky vím, že zejména stav ulic lidem velmi vadí. Budu podporovat větší sankce pro
pejskaře, kteří nesbírají psí exkrementy a častější úklid.

8. Považujete současné nastavení výše poplatků za psa vyhovující? Pokud byste měli tu možnost,
usilovali byste o změnu? Jakou?
Vzhledem k tomu, že řada psů je hlášena mimo MČ Praha 2, myslím, že výše poplatků nehraje
podstatnou roli a nezvyšovala bych ji.
9. Jaká další opatření v problematice soužití psů a lidí byste chtěli jako subjekt působící
v orgánech městské části prosazovat, pokud k tomu budete mít možnost?
Za důležité považuji, aby tzv. „slušní pejskaři“ pozitivně působili na nevychované majitele
nevychovaných psů. Chtěla bych motivovat městskou policii, aby efektivněji stíhali ty pejskaře, kteří
neuklízejí po svých psech a ohrožují dobré soužití v místních komunitách.
10. Víte kolik osob z Vaší kandidátky (přinejmenším z první desítky) má doma psa? Jste ochotni
uvést jmenovitě?
Pokud vím, tak Kateřina Jechová, Eva Vavroušková, Czeslaw Walek, Matouš Jech.
Srdečně zdraví
Kateřina Jechová, Strana zelených

