6. Je podle Vás na území Jižního Města k dispozici dostatečné
množství sáčků na exkrementy?
Ano
Spíše ano
Spíše ne, jsou těžko dostupné
Ne
Další /prosím doplňte/ ……………………………………………………………….
7. Jakou formu distribuce těchto papírových sáčků byste zvolili?
K vyzvednutí:
na úřadě
U vchodu do domů
U odpadkových košů
Při placení poplatku
Další /prosím doplňte/ ………………………………………………………………..
8. Jak byste řešili problém vyššího výskytu exkrementů
na veřejných prostorech?
Vyšší pokuta pro neukázněné majitele
Více odpadkových košů
Více papírových sáčků na veřejně dostupných místech
9. Která lokalita je z tohoto hlediska podle Vás
nejproblematičtější?
Prostranství před panelovými domy
Park u Chodovské tvrze
Centrální park
Další /prosím doplňte/ …………………..…………………………………………..
10. Jste ochotni neukázněné majitele sami napomenout
a případně informovat Městskou policii?
Ano
Spíše ano
Možná
Spíše ne
Ne
Další /prosím doplňte/ ………………………………………………..………………
11. Jaké další projekty ohledně spokojeného života lidí a psů
na Jižním Městě byste uvítali?
Psí záchody
Více ploch pro psí louky
Větší osvěta pro majitele psů
Další /prosím doplňte/ ………………………………………..…………………….

Užitečné adresy a kontakty
pro pejskaře

Praha 11
pro pejskaře

Odbor životního prostředí
Vidimova 1324, 1325
267 902 331

Veterinární ambulance
Tererova 1355
272 941 978

Veterinární klinika
Dědinova 1998
272 933 956

Veterinární klinika Chodov Regia
Vet s.r.o.
Hviezdoslavova 1600
271 750 991, 267 912 374

Veterinární ordinace,
MVDr. Palkovič
Květnového vítězství 59
272 922 626

Prosím, vyplňte Vaše kontaktní údaje:
Jméno: ………………………………………..……….…………….………..…………………….
Příjmení: ……………………………………..….………………….………..…………………….
Adresa: ………………………………………..…………………….………..……………………..
Kontakt (telefon, email): ………………………………..….………..……………………..
Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.

Městská policie
Přestupkové oddělení
prestupky.p11@mppraha.cz
267 913 054
po, st 7.30 – 18 hod.
út, čtv 7.30 – 16 hod.
pá 7.30 – 14 hod.

Anketní lístek, prosím, odevzdejte na nejbližším informačním centru
Městské části Praha 11. Anketa trvá od 1. 4. 2010 do 31. 8. 2010.
Výherci budou vylosování a obeznámeni telefonicky či emailem.
Více informací na www.praha11.cz
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Lidé a psi
ve městě společně
Máte psího miláčka a bydlíte na Jižním Městě. Pak
právě pro Vás je tu pár rad a návodů jak postupovat při
obtížích, na co se zaměřit a hlavně co nezanedbat.
Prvním krokem ke vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a psů ve
městě je důsledné udržování čistoty:
1. Kdo postihuje nedůsledné uklízení?
porušení výše uvedených ustanovení postihuje Městská policie,
povinnost uklízet psí exkrementy vyplývá z článku 2 a 7 obecně
závazné vyhlášky NVP č. 8/1980 Sb., o čistotě na území hl. města Prahy.

•

2. Na koho se mohu obrátit v případě, že majitel po svém psu
neuklízí a jaký mu hrozí postih?
•
v tomto případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku
dle §47 odst. 1. písm. d) zák. č. 200/1990 Sb. Přestupku se dopustí
ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení nebo zanedbá povinnost
úklidu veřejného prostranství.
•
za takovéto jednání může strážník na místě uložit v případě, že je
přestupek spolehlivě zjištěn, blokovou pokutu až do výše 1 000 Kč.
V případě, že usoudí, že tato sankce by byla nedostačující, může
celou záležitost oznámit správnímu orgánu, oddělení přestupků
ÚMČ Praha 11, kde přestupková komise může udělit pokutu až do
výše 20 000 Kč.
•
pokud se stanete svědkem takového přestupku a v dosahu není
strážník, doporučujeme přestupek vyfotit a zaslat na Městskou
policii (pozn.: pokud přestupek ohlásíte, vystupujete pak jako
svědek v přestupkovém řízení).
3. Jakým způsobem se stará Městská část Praha 11 o udržení
čistoty?
a) odbor životního prostředí buduje na území celého Jižního Města
síť speciálních košů na sběr psích exkrementů. Koše jsou
pravidelně vyváženy, dezinﬁkovány a doplňovány ekologickými
pomůckami, usnadňujícími sběr exkrementů.
b) ekologické pomůcky ve formě papírových souprav s lopatkou
jsou rovněž zdarma k vyzvednutí:
•
přímo na odboru životního prostředí v úředních hodinách,
•
nebo dle dohody s příslušnou pracovnicí odboru ( 267 902 331)
c) pravidelný úklid zeleně a veřejných ploch zajišťují vybrané
zahradnické ﬁrmy a akciová společnost Jihoměstská majetková.
d) sebrané nečistoty mohou být odkládány do všech sběrných nádob
na směsný komunální odpad.
e) ročně Městská část Praha 11 vynaloží na úklid po neukázněných
majitelech více než 2 miliony Kč. Za tuto částku by bylo možné
postavit např. dětské hřiště.
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Podmínky pro rychlou a účinnou likvidaci exkrementů jsou zajištěny
dostatečně, záleží tedy jen na dobré vůli a na míře odpovědnosti
majitelů psů, jak je využijí.

Víte, že…?
Psí exkrementy mohou být i příčinou mnoha chorob: např. přímým
stykem se psím exkrementem hrozí nákaza toxokarozou (škrkavka),
další nebezpečí: nákaza měchožilem zhoubným, hádětem střevním
a prvoky, které parazitují ve střevech zvířat.
Zvláště velké nebezpečí hrozí malým dětem, které se mohou nakazit
na pískovištích nebo dětských hřištích!!!
Rovněž prach suchých exkrementů vířený například při sekání
zelených ploch, znečištěné travnaté plochy parků mohou být
rizikovým faktorem jak pro lidi, tak pro samotné psy, obzvláště
když řada původců onemocnění člověka nebo psů přežívá v těchto
prostředích i několik měsíců.

4. Jaké další povinnosti musí majitelé psů splňovat?
•
zajištění pravidelného očkování proti vzteklině (povinné
očkování), další doporučená očkování: parvoviroza, psinka,
leptospiróza.
•
přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů na ekonomickém
odboru Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici.
•
každý majitel chovatel má povinnost nechat svého psa, (který je
starší než 6 měsíců), trvale označit mikročipem nebo tetováním
a do 30 dnů od označení psa se přihlásit do evidence chovatelů
psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.

Víte, že…?

ANKETA O CENY! SOUTĚŽTE S PRAHOU 11.
Odpovězte na naše otázky a vyhrajte poukázky
na nákup pro Vašeho mazlíčka v chovatelských
potřebách.
3x poukázka v hodnotě 2 000 Kč

Anketa pro majitelé psů
z Jedenáctky
Milí pejskaři,
následující anketa je určena pro všechny majitele psů,
kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a svým aktivním
chováním pomáhají vytvářet na Praze 11 spokojený
život lidí a psů ve městě.
Prosím, u každé otázky zaškrtněte odpověď Vám nejbližší.
1. Jak často venčíte svého psa?
1x denně
2x denně
Vícekrát
2. Kde nejčastěji venčíte?
V okolí domu
V parku
Na ulici
Jinde /prosím doplňte/ ……………………………………………………………….

Víte, že můžete nechat své mazlíčky očkovat proti borelióze?
Lymská borelióza je závažné bakteriální onemocnění lidí i zvířat.
Zatímco u lidí zatím není vakcinace možná, pro psi již existuje
a doporučuje se především pro zvířata pohybující se v oblastech se
zvýšeným výskytem boreliózy.

3. Jste spokojení s možností venčení na Jižním Městě?
Ano
Ano, ale myslím, že množství ploch k venčení je stále
nedostatečné
Spíše ano
Ne, chybí dostatečné množství ploch
Spíše ne
Ne

5. Jsou na Jižním Městě omezení pro venčení a volný pohyb psů?
•
obecně na Jižním Městě platí tato omezení:
a) zákaz vstupu psů na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště.
b) zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni (Centrální park
a park u Chodovské tvrzi, zákaz se také vztahuje na celé území
Milíčovského lesa, celé území lesa u Hostivařské přehrady
a části Kunratického lesa [přírodní památka Údolí Kunratického
potoka]).
•
v současné době pro Vás, majitele psů, Městská část Praha 11
vytipovává vhodné lokality pro vymezení tzv. psí louky.

4. Používáte při venčení svého psa náhubek a vodítko?
Ano, oboje
Pouze náhubek
Pouze vodítko
Nepoužívám
5. Uklízíte po svém psovi?
Ano vždy
Spíše ano
Občas
Spíše ne
Ne

3/31/10 4:38 PM

