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HAVLÍČKOVY SADY
Pilotní projekt výjimky pro volný pohyb psů v době 19-09 hod
Rekapitulace vývoje případu, vznik projektu
Od května roku 2001 je obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné
zeleně upraven režim využití pražských parků celou řadou zákazů, včetně volného pohybu
psů. Výjimky uděluje příslušný vlastník, který zeleň spravuje. V případě Havlíčkových sadů a
dalších parků na území MČ Praha 2 (ve správě MČ) schvaluje výjimky rada městské části.
První sada výjimek byla radou schválena hned v roce 2001 (usnesení č. 307 ze dne 14.5.2001.
Včetně výjimky pro Peruckou stráň sousedící s Havlíčkovými sady.
V létě roce 2010 pak došlo k jednání mezi p. Maršálkem (pejskař, uživatel parku Havlíčkovy
sady a Perucká stáň) a tehdejší starostkou MĆ Praha 2 Janou Černochovou, které vyústilo
v návrh na zavedení pilotního projektu. Předmětem pilotního projektu bylo zavedení časově
omezené výjimky pro volný pohyb psů v Havlíčkových sadech v době od 19-09 hod. v rámci
otevírací doby parku s účinností od 1.11.2010 do 30.4.2011. Pilotní projekt byl schválen
Radou MČ usnesením č. 705 ze dne 19.10.2010 (předkladatel Ing. arch. Vondrášek,
schváleno jednomyslně (Pozn.: Důvodová zpráva neobsahovala žádné zdůvodnění, ani
kritéria pro hodnocení).
V průběhu realizace pilotního projektu byla vedena p. Maršálkem a dalšími pejskaři
z Havlíčkových sadů komunikace s novým p. starostou Jiřím Paluskou, mj. s využitím
podkladů zpracovaných odborem životního prostředí. V únoru 2011 bylo ze strany MČ
avizováno sledování ukazatelů pro hodnocení projektu a výskyt některých problémů (počet
napomenutí, zvýšené množství psích exkrementů (PSE), krádeže sáčků na PSE, stížnosti na
chování pejskařů). Nicméně, ze strany p. starosty bylo avizováno, že časové omezení
považuje za nápad, který se osvědčil, stál za úvahu na prodloužení i na zavedení v jiných
parcích. Tento postoj byl mj. dokumentován v pořadu ČT24 (Z metropole, 2.4.2011).
Hodnocení pilotního projektu v Komisi ŽP
Hodnocení bylo předmětem jednání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 2 dne 28.4.
2011. Podkladem pro jednání byl hodnotící dokument zpracovaný OŽP MČ Praha 2 (Ing.
Miholová) s přílohami (č. 1-3, stanoviska Komwag,OŽP-OSZ, MP).
Hodnoceno:
1. Dodržování zákazu volného pobíhání psů v době od 9 do 19 hodin ze strany
pejskařů
2. Nárůst/snížení znečištění psími exkrementy (dále PSE) v parku
3. Zvýšení/snížení spotřeby sáčků na PSE
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Další aspekty (stížnosti, zjištění ostrahy, poškozování zeleně a mobiliáře)
J. Šolc (člen komise za OSB) v diskusi vznesl připomínku, že materiály nebyly předloženy
k vyjádření těm, kdo stáli u jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že předseda komise ani
místostarosta toto nepovažovali za nezbytné, vyžádal si J.Šolc svolení materiály komunitě
pejskařů z Havlíčkových sadů předat, což učinil. Komise odhlasovala doporučení radě
nepokračovat v pilotním projektu.
Rada MČ a žádost Strany psa o.s. o jednání
Materiál k projednání hodnocení pilotního projektu v Havlíčkových sadech byl poté
opakovaně stažen z programu jednání (3.5., 17.5.). Ve druhém případě s odůvodněním, že je
třeba nejprve se sejít se zástupci občanského sdružení Strana psa, o.s., které mezitím oslovilo
starostu dopisem se žádostí o schůzku (9.5.2011). Je třeba zdůraznit, že o výjimkách
z vyhlášky č. 6/2001 rozhoduje rada příslušné MČ, nikoliv zastupitelstvo.
Pozn.: Zástupci komunity pejskařů se s ohledem na vývoj jednání s MČ Praha 2 v dané
problematice, zejména případech v Riegrových sadech (záměr na stavbu oplocení) a v
Havlíčkových sadech (pilotní projekt), rozhodli nadále vystupovat organizovaně jako místní
organizace občanského sdružení Strana psa, o.s. (www.stranapsa.cz).
Na základě naší žádosti byla schůzka u starosty J.Palusky svolána na termín 13.6. Předmětem
jednání je nejen stanovisko k hodnocení pilotního projektu v Havlíčkových sadech, ale též
vývoj případu oplocení v Riegrových sadech a další náměty pejskařů z Prahy 2.
Náš cíl
NA ZÁKLADĚ NAŠICH ARGUMENTŮ DOSÁHNOUT PŘEHODNOCENÍ
STANOVISKA MČ PRAHA 2, POKRAČOVÁNÍ VÝJIMKY ČASOVĚ OMEZENÉHO
VOLNÉHO POHYBU PSŮ V HAVLÍČKOVÝCH SADECH A PŘÍPADNĚ
ROZŠÍŘENÍ TOHOTO MODELU I DO JINÝCH LOKALIT. JDE O VHODNÝ
KOMPROMIS A VSTŘÍCNÉ GESTO ZE STRANY ÚŘADŮ.
Považujeme se za slušné pejskaře. Je nás hodně a budeme usilovat o to, aby nás,
slušných, bylo co nejvíce. Abychom se dokázali domluvit navzájem, domluvit s dalšími
návštěvníky Havlíčkových sadů i jiných parků, ale i s radnicí Prahy 2.
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Obr. č. 1 – Mapa vymezení plochy pro volný pohyb psů – podle mapy pro pejskaře z r.
2007

Obr. č. 2 Mapa vymezení plochy pro volný pohyb psů – podle infomapy Čistá dvojka
(web)
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