TOP 09
Dobrý den,
níže Vám posílám odpovědi na vaše otázky. Ráda bych v úvodu uvedla, že já i moji kolegové si velmi
vážíme všech angažovaných občanů. Se Stranou psa jsem se potkala při řešení problematiky volného
pohybu psů v Bezručových sadech. Při těchto jednáních jsem měla možnost poznat více vašich členů
a vyslechnout vaše argumenty a postoje, nad kterými jsem se dlouho zamýšlela.
Chápu vaše pohnutky, ale osobně (a myslím, že tento názor sdílí většina mých kolegů) nemám ráda
dělení na skupiny pejskařů, cyklistů, sportovců atd. Jsme všichni obyvatelé Prahy 2 a jako takoví
bychom se měli snažit náš společný prostor užívat společně. Při jednáních s vaší stranou jsem měla
možnost poznat, že i mezi pejskaři jsou lidé rozumní, přístupní argumentům „protistrany“ a ti ostatní.
Pro mě a členy TOP 09 platí a vždy platit bude, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda
druhého.
Odpovědi na 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?

Nemáme k dispozici přesné údaje, proto můžeme posuzovat pouze „pocitově“ a vyjadřovat se
můžeme pouze k počtu psů v naší městské části. Zde nám vzhledem k věkovému složení obyvatel
přijde počet psů akceptovatelný.
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?

Jiné řešení než řešení „na základě slušnosti“ neznáme. Podpora radnice je zde z našeho pohledu
možná.
3.

Považujete současný počet, rozlohu a rozmístění ploch pro volný pohyb psů v parcích Prahy
2 za vyhovující, nebo budete podporovat nějakou změnu? Jakou?

Rádi bychom případně podpořili soukromý projekt vzniku agility hřiště.
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?

Pouze výjimečně.
5.

Budete usilovat o zřizování dalších ploch s úplným zákazem vstupu psů? V jakém rozsahu a z
jakého důvodu?

V tuto chvíli jsme nezaznamenali požadavek občanů na vznik takového místa.
6.

Budete podporovat vznik vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu pohybu psů na veřejných
prostranstvích bez uvázání na vodítku? Z jakého důvodu?

Ano. Vnímáme to především jako podpůrný prostředek pro MP. Ne každý, kdo si myslí, že svého psa
zvládne za každé okolnosti, ho opravdu zvládne.
7.

Považujete současný systém úklidu parků a komunikací od psích exkrementů za vyhovující
nebo budete usilovat o nějakou změnu? Jakou?

Budeme usilovat o to, aby se snížil počet majitelů psů, kteří po svém psovi neuklidí.
8.

Považujete současné nastavení výše poplatků za psa vyhovující? Pokud byste měli tu
možnost, usilovali byste o změnu? Jakou?

Vzhledem k nákladům na „pobyt“ psa ve městě nám výše poplatku přijde neadekvátní.
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?

Rádi bychom se zasadili o změnu vnímání společného prostoru.
10. Víte kolik osob z Vaší kandidátky (přinejmenším z první desítky) má doma psa? Jste ochotni
uvést jmenovitě?
Ano. Ne.
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