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Vážení,

předkládáme Vám požadované informace:

k bodu a)
městská část Praha 2 eviduje celkem 15 pozemků, na kterých MČ Praha udělila
výjimku ze zákazu volného pobíhání psů ve veřejné zeleni z Obecně závazné vyhlášky
hl. m. Prahy č.6/2001, o ochraně veřejné zeleně

k bodu b)
tyto plochy se nachází:

• v parku Riegrovy sady (o výměře 10488 rrr')
• v parku Bezručovy sady (o výměře 3 195 m2

)

• v parku Folimanka (o výměře 5 540 rrr)
• na Moráni (o výměře 2584 m2

)

• na Perucké stráni (o výměře 23 764 m2
),

k bodu c)
z uvedených míst, na nichž není zakázáno volné pobíhání psů, připadají všechny
z výše uvedených na veřejně parky a parčíky,

k bodu d)
městská část eviduje celkem 76 pozemků, na kterých je Obecně závaznou vyhláškou
hl. m. Prahy Č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, zakázáno volné pobíhání psů,

k bodu e)
tyto plochy se nachází

• v parku Svatopluka Čecha, V parku Bezručovy sady, v parčíku Svatý Longin,
Na Rybníčku, v parku Karlovo náměstí, na Jiráskově náměstí, v parku Zítkovy
sady, Pod Slovany, na Výtoni, v parku Riegrovy sady, v parku Havlíčkovy sady,
Na kozačce, U Kapličky, na růžku Botičská x Na Slupi, ve Vratislavově, v ulici
Na Slupi, v ulici Neklanova x Zábojova, v parku Lumírovy sady, na Náměstí
Míru, na Tylově náměstí, Na Bělce, v parku Folimanka, Nad Bělehradskou, na
Karlovském předmostí, v ul.Horská, v ul.Apolinářská a na Fugnerově náměstí,
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