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Kubelkova 53
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o. s.MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis zn. Naše značka
Pl0-073273j2010

Vyřizuje/linka
Kaštovský/365

V Praze dne
4.10.10

Věc: Žádost O poskytnutí informací

Dobrý den.

s odkazem na Váš dopis ze dne 17.9.2010 Vám zasíláme požadované informace:

a) v intencích obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy (HMP) č. 6/2001 Sb, o
ochraně veřejné zeleně (dále jen vyhláška) může vlastník pozemku veřejné zeleně
povolit výjimku ze zákazů uvedených v § 2 písmo a) a § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky.
Vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemku veřejné zeleně mohou být i jiné osoby, než
Hlavní město nebo Městská část Praha 10, není možné tento dotaz zcela relevantně
zodpovědět.
Městská část Praha 10, jako vlastník (nebo pověřený správce) pozemků veřejné zeleně
v tuto chvíli eviduje 15 ucelených ploch, na kterých bylo povoleno volné pobíhání psů.

b) Soupis ploch, včetně katastrálních čísel, na kterých MČ Praha 10 povolila volné
pobíhání psů, je přiložen v příloze Č. 1.

c) Na veřejně přístupné parky připadá z výše uvedených ploch celkem 6 míst (v tabulce
přílohy uvedeny jako "parkové plochy" nebo "park").

d) Ve smyslu vyhlášky o zeleni se zákaz volného pobíhání psů vztahuje na všechny
pozemky označené v katastru nemovitostí jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní
veřejná zeleň. Souhrn všech těchto pozemků (tzn. nejen těch ve vlastnictví města)
evidovaný není.

e) Viz předchozí odstavec.
f) Na území Městské části Praha 10 platí stejné právní předpisy jako na zbylém území

hlavního města. Z obecně závazných vyhlášek HMP jde především o vyhlášku Č.

6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně, vyhlášku č. 23/2003 o místním poplatku ze psů,
ve znění pozdějších úprav, a vyhlášku č. 812008 Sb. o udržování čistoty na ulicích a
jiných veřejných prostranstvích.
Mezi další obecně platné právní předpisy, které upravují pohyb a chov psů na území
města patří:
- zákon Č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- zákon Č. 361/2000 Sb, o silničním provozu
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