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A opět psí hovínka

S blížícím se jarem rozjasněné dny odkryly v našich sídlištích množství psích hromádek ve všech stadiích rozkladu. Bohužel, výjimkou
není ani nejbližší okolí školek, škol, dětských hřišť a plochy centrálního parku Černý Most.

Přestože podle stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy je možno psí exkrementy odkládat do nádob na směsný
komunální odpad, nechal Úřad MČ Prahy 14 rozmístit 20 speciálních košů s papírovými sáčky, které jsou pravidelně vyváženy, sáčky
jsou doplňovány a jejich okolí, včetně dalších vybraných lokalit, denně uklízeno mobilním vysavačem. Na tento pravidelný úklid
specializovanou firmou je z rozpočtu MČ vyčleněno více než 500 tis. Kč ročně. Další nemalé částky vydává úřad na jednorázový úklid
nejvíce znečištěných ploch. Jedna takováto akce proběhla 4. března na sídlišti Černý Most: jenom ze zelených ploch v okolí ulic
Bobkova, Bryksova a Mansfeldova bylo odvezeno 300 kg psích hovínek! V úklidu se bude pokračovat i v dalších ulicích na Černém
Mostě a na sídlišti Hloubětín.

Přestože pracovníci odboru životního prostředí a dopravy ve spolupráci s Městskou policií provádějí pravidelné kontroly dodržování
povinností majitelů psů, při množství psů žijících v naší MČ však není v jejich silách postihnout všechny neukázněné majitele. Není divu,
že přibývá stížností nejen na jednotlivé majitele, výjimkou nejsou ani výzvy žádající zákaz chovu psů v sídlištích vůbec.

Přitom uklidit po svém miláčkovi není pouze slušnost, ale také povinnost, neboť podle vyhlášky o čistotě č. 8/1980 Sb. hl. m. Prahy ve
znění pozdějších změn a doplňků nesmí při venčení psa dojít ke znečištění veřejného prostranství; pokud k němu dojde, je vlastník psa
povinen takové znečištění neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst.1 písm.
d) zákona o přestupcích a v takovém případě může strážník Městské policie uložit blokovou pokutu do výše 1 000 Kč. A přitom stačí
tak málo .

ing. Zuzana Urbánková,
odbor životního prostředí a dopravy
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