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Váš pes stále může?

Kampaň za zmizení psích exkrementů z chodníků a trávníků vstupuje do druhého ročníku. Jaký byl uplynulý rok?

Na nejfrekventovanějších "psích stezkách" bylo rozmístěno 20 speciálních košů na psí exkrementy, které se vyprazdňují sedm dní v
týdnu. Vytypované chodníky jsou vysavačem čištěny pět dní v týdnu. Za tyto služby platí Městská část Praha 14 ze svého rozpočtu
zhruba 45 000 Kč měsíčně (podle počtu pracovních dnů), to je přes půl milionu korun za uplynulý rok. Stálo to za ty peníze?

Dle sdělení firmy KAS, s.r.o., která pro nás tuto službu zajišťuje, se nádoby využívají. Zlepšila se situace na dětských pískovištích a v
těsné blízkosti dětských hřišť. Je třeba přiznat, že všude je nutno říci částečně. Pejskové i psi nadále, přes zákaz daný obecně
závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 6 z roku 2001, volně pobíhají po trávníku v Centrálním parku Černý Most a vykonávají tam
svou přirozenou potřebu. Zhruba každý čtvrtý majitel po svém psu uklidí. Na chodnících a v jejich bezprostřední blízkosti je to podobné.
Přitom hygienik schválil ukládání exkrementů i do popelnic a kontejnerů určených pro běžný komunální odpad a sáček si je možno vzít
z domova. Lze jistě namítnout, proč nejsou použity sankce ve formě pokuty, přímo na místě. Pokuty jsou oprávněni vybírat příslušníci
Městské policie a určení pracovníci Úřadu městské části Praha 14. Mohou být uděleny až do výše 1 000 Kč. Problém je v tom, že
provinilce (totiž majitele psa) je třeba přistihnout při činu. Ten se zpravidla vymluví na to, že nemá u sebe peníze. Často nemá ani
doklady (na procházce se psem si to dovedeme představit) a uložení pokuty se tak stává problémem. Naše Městská policie se na
postihování neukázněných pejskařů ani příliš nezaměřuje. Kontroluje hlavně známky, tj. zda majitel zaplatil příslušný každoroční
poplatek ze svého psa. Nemluvě o tom, že psy často venčí děti. Ty po psech asi neuklízejí. Alespoň já jsem to nikdy neviděla, a tak
bych ráda. A tak nezbývá, než nadále apelovat na naše spoluobčany: Uklízejte po svých psech a naučte to i své děti. I vám se čisté
město bude více líbit.

RNDr. Jiřina Nováková, CSc.,
místostarostka MČ Praha 14
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