Pořídit informace o veškerých pozemcích zeleně v naší správě podle rozlišení na základě výše
uvedených kriterií představuje práci spojenou s vyhledáváním jednotlivých pozemků
v pasportu zeleně a v katastru nemovitostí, což odhadujeme na 40 hodin práce jednoho
pracovníka oddělení zeleně.

Bez zvláštního vyhledávání Vám můžeme poskytnout údaje o pozemcích se zelení v naší
správě, které jsou jako zeleň v katastru vedeny, a tedy pro ně platí zákaz volného pobíhání
psů, a pro které městská část na místě vlastníka z tohoto zákazu povolila výjimku. Ve
smyslu usnesení Rady' městské části Č. 234 ze dne 18.04.2001 jde o tyto tyto pozemky:
• vrch sv. Kříže - k. ú. Žižkov, parcely

Č.

4224/1, 4224/2

• Hollarovo náměstí - k. ú. Vinohrady, parcela
• Židovské Pece - k.

Ú.

Žižkov, parcely

• park Pražačka - k. Ú. Žižkov, parcela

Č.
Č.

Č.

3796

3566/1, 3566/12
2200

• vnitrobloky Koněvova - plocha ohraničená domy Koněvova 103 - 101, Nad Ohradou 2 a
prodejnou Pražačka (nyní LIDL), k. Ú. Žižkov, parcela Č. 2183/37
• park U Kněžské louky - k. Ú. Žižkov, parcela Č. 2639/172
• Kněžská luka - k. Ú. Žižkov, parcely Č. 2764/1,2799/1,2799/3,2799/5,
2799/11,2799/12,2799/13,2799/14,2799/16,2799/18
• Luční - Křivá - k.

Ú.

2799/7, 2799/9,

Žižkov, parcela Č. 2832/1

• sídliště Jarov - k. Ú. Žižkov, parcely Č. 2922/1, 2931/4, 2931/18, 2931/24, 2931/46,
2931/62,2931/66,2931/79,2931/102,2931/107,
2931/108, 2931/112, 2931/113,
2931/132, 2931/133, 2931/135, 2931/137, 2931/138, 2931/141, 2931/149, 2931/152,
2931/174, 2931/179, 2931/184, 2931/186, 2931/190, 2931/194, 2931/198, 2931/203,
2931/206,2931/210,2931/214,2931/221,2931/226,
2931/229, 2931/239
• sídliště Habrová - k. Ú. Žižkov, parcely Č. 2922/18, 2922/20, 2922/22, 2922/27, 2922/29,
2922/32.
Bod 1):
Pohyb a chov psů upravují na celém území Prahy tytéž právní předpisy vzhledem k tomu, že
k vydávání obecně závazných vyhlášek jsou kompetentní obce, tedy v našich podmínkách
hlavní město Praha. Pohybu a chovu psů na území hl. m. Prahy se týkají následující právní
předpisy:
• zákon Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákonů, v platném znění (zákon o silničním provozu),
• zákon

Č.

a o změnách některých

246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, v platném znění,

• zákon Č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v
platném znění (veterinární zákon),
• zákon

Č.

200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,

• zákon Č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění,
• vyhláška hlavního města Prahy č.8/2008 Sb.HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných
veřejných prostranstvích,
• vyhláška hlavního města Prahy Č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně.
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