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PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
je věcí nás všech
Když před rokem radnice přistoupila k medializovanému kontroverznímu projektu billboardové kampaně s logem "Když může Váš
pes...", vyskytli se lidé, kteří namítali, že 200 tisíc Kč za autorský honorář se mohlo utratit mnohem účelněji na "člověka, který by hlídal
pejskaře". Dovolte mi, abych se k tomuto názoru vrátil a trochu s ním polemizoval.

V současné době na likvidaci psích exkrementů vydává městská část ročně 600 tisíc korun. Pokud bychom snížili počet "hříšných"
majitelů psů o polovinu, ušetříme cca 300 tisíc korun ročně. Apel na ohleduplný občanský postoj je proto namístě a jeho efekt může být
mnohonásobně vyšší než jednorázové použití oněch 200 tisíc Kč ťušetřenýchŤ z reklamní akce na jakéhosi dohlížitele nad psy a jejich
pány. Vždyť jen oficiálně hlášených psů v Praze 14 je 3 200 a jsou rozptýleni po ploše zhruba 1 200 ha. Aby represivní řešení mělo
absolutní účinek, museli bychom zaměstnat ne jednoho, ale několik desítek nových pracovníků!
Opusťme problematiku pejsků, avšak držme se úvodní myšlenky a zamysleme se společně nad dalšími problémy v oblasti životního
prostředí.Na likvidaci černých skládek musí vydat radnice ročně z rozpočtu asi 300 tisíc korun. Zůstává mi rozum stát nad tímto faktem,
když uvážím, že obyvatelé městské části mají k dispozici velkoobjemové kontejnery, jejichž vyvezení stojí ročně hlavní město Prahu i
naši městskou část zhruba 1,2 milionu korun. Přitom velkoobjemovým kontejnerům "vypomáhají" ještě kontejnery na separovaný sběr.
K veřejnému použití je též cca 200 malých odpadkových košů, které se vyprazdňují 2x týdně.
Občané si často stěžují na zdevastovaná dětská hřiště a hygienicky závadná pískoviště. V Praze 14 jich máme celkem 65 a pouze
likvidace stop po vandalech stojí každý rok nejméně 350 tisíc korun.Na veřejné zeleni, jejíž roční údržba vyžaduje náklady až 9 milionů
Kč, vznikají mnohdy až statisícové škody v důsledku poškození stromů, křovin a znečištění ploch, jež mají v první řadě sloužit k
rekreačním účelům. Je s podivem, kolik je mezi námi jedinců, kteří klidně a bez rozpaků vyhodí na sídliště odpadky z okna svého bytu.
Čištění našich vozovek a chodníků představuje pro náš rozpočet zátěž ve výši asi jednoho milionu korun. Městská část se stará o 37
km vozovek, o další kilometry hlavních vozovek a sídlištních ulic pečuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy, přičemž i
její náklady jsou v řádu milionů. Vcelku se uvolňují prostředky, které by měly teoreticky postačovat. Bohužel, v praxi se často i při
nesporně kvalitní práci úklidových pracovníků setkáváme s velkým nepořádkem (např. i v podchodu pod Broumarskou ulicí při
autobusové zastávce Hejtmanská, který je denně ráno vzorně uklizen). Škody na dopravním značení představují roční vícenáklady
řádově v desítkách tisíc korun, a mohl bych vypočítávat i další položky, o něž se snižují finanční zdroje umožňující řešit naléhavé
problémy Prahy 14.
Samozřejmě že ani já, ani nikdo jiný nemůžeme exaktně doložit částku, kterou městská část vydá na úhradu škod na životním
prostředí. Po několikaletých zkušenostech si však dovoluji odhadnout naše roční ztráty na 2 až 3 miliony korun. Jsou však škody na
životním prostředí, které nelze ani na základě dlouholetých zkušeností vyčíslit, a přesto je obyvatelé Prahy 14 pociťují velmi intenzivně.
Mám na mysli hlučné chování některých návštěvníků restauračních zařízení. V tomto směru i leckterý soused sousedovi dokáže život
pořádně ztrpčit. Majitelé a nájemníci rodinných domků pak nezřídka obtěžují své okolí kouřem při pálení zahradního odpadu nebo
používáním nekvalitního uhlí, jehož dusivé účinky semtam "vylepší" spálením plas- tového obalu. Já vím, že máme městskou policii, ale
je nás v Praze 14 téměř 40 tisíc a na jednoho městského strážníka v tzv. přímém výkonu služby připadá více než tisíc obyvatel.
Postihnout a potrestat všechny přestupky proti zásadám občanského soužití proto není v silách této instituce, ale ani odborů
občanskosprávního, životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 14.
Doufám, že se mi podařilo doložit platnost myšlenky, kterou jsem formuloval v názvu tohoto článku. Radnice i celý Úřad městské části
Praha 14 spolu s městskou policií dělají pro životní prostředí hodně a věřte, že bez úsilí těchto institucí by to u nás vypadalo podstatně

hůře. Je však zřejmé, že sebeaktivnější zastupitelé a sebelepší úředníci nejsou schopni dosáhnout ideálního stavu životního prostředí
bez spolupráce výrazné většiny občanů. Ujišťuji čtenáře, že představitelům Městské části Praha 14 není lehko, když musí omezovat
plánované rozvojové akce proto, aby mohly být zahlazeny stopy vandalského nebo nezodpovědného chování části obyvatel. Věřte, že
příště budu raději psát o tom, co se vybudovalo, než o tom, co se promarnilo.
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