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Odborníci: Psí vyhláška nic nezmění
Pražský magistrát se opět
vrací k tzv. psí vyhlášce, která
omezí volný pohyb psů po městě jen na určených místech.
Všude jinde budou muset být
na vodítku. Pejskaři to většinou považují za zbytečné, situace se tak podle nich nezlepší. A potvrzují to i názory
některých odborníků.
Profesionální trenér zvířat
František Šusta se domnívá, že
psi, u kterých upoutání na vodítko vyřeší problém s agresivitou,
představují menší část z celkového počtu pražských psů. „U většiny z nich si jsem jistý, že vyhláška povede ke zhoršení stavu
a ve výsledku uškodí nejen psům
a jejich majitelům, ale i ostatním
obyvatelům města,“ řekl.
Důvody jsou podle něj dva.
„Část psů se stává po upnutí na
vodítko agresivními, zatímco na

volno je klidná,“ vysvětluje Šusta s tím, že se jedná o tzv. strachovou agresi, kdy si pes útokem

Část psů se stává
po upnutí na vodítko
agresivními, zatímco
na volno je klidná
František Šusta,
trenér zvířat
tvoří kolem sebe bezpečný prostor. Ten stejný bezpečný prostor
si ale na volno bez vodítka vytvoří ústupem, a proto neútočí.
A druhý důvod? „Povinné vodítko nijak nemotivuje majitele
k výchově psů, protože nedělá
rozdíl mezi ovladatelnými psy
a zanedbanými psy. Vyhláška tak
v podstatě pohlíží na každého
psa jako na potenciálně nebezpečného tvora,“ konstatoval.
Pražský magistrát na znění vy-
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Psi v pražských ulicích běhají často na volno.
hlášky stále pracuje. Na otázku
deníku Právo, proč ji ale opět
oživil, když ji na konci roku

2015 primátorka Adriana Krnáčová (ANO) označila za zbytečnou, mluvčí magistrátu Vít Hof-

man neodpověděl. „Jedná se
o velice složitou problematiku,
která zabere určitý čas. Ve všech
městských částech máme vytipované pozemky, kde by psi mohli
volně pobíhat a kde by mohly
vzniknout například tzv. psí louky,“ napsal Právu.
V čem se situace od roku 2015
změnila, mluvčí neřekl. Vlastní
statistiky ohledně porušení pravidel pejskaři a o bezpečnosti
magistrát také nemá.
Podle mluvčí městské policie
Ireny Seifertové strážníci zaznamenali v uplynulém roce bezmála čtyři tisíce přestupků, kdy majitelé nechali své psy pobíhat
v místech, kde je to zakázáno.
Loni bylo v Praze evidováno
100 544 psů u 89 471 chovatelů,
denně je tak spácháno kolem deseti přestupků.
„Případů, kdy majitel vstoupil
se psem na dětské hřiště nebo pískoviště, evidujeme 301,“

uvedla Seifertová. „Z pohledu
městské policie jsou kontroly
pejskařů důsledné, a to zejména
v místech, kde je volné pobíhání
psů zakázáno,“ dodala mluvčí.
Pejskaři sami většinou psí vyhlášku považují za zbytečnou, situaci s agresivními psy nebo hovínky na chodníku to nezlepší.
„Většina z nás po svých psech
uklízí,“ řekla Právu čtyřicetiletá
Lenka z Karlína. „Odhaduju, že
čtyři z pěti majitelů ten sáček vytáhnou a exkrement seberou.
Vždyť v Praze je sto tisíc psů, víte, jak by to vypadalo, kdybychom nesbírali?“
„Platím za svou fenku patnáct
stovek měsíčně,“ sdělil Právu asi
padesátiletý Jan z Vršovic. „Co
za to od magistrátu dostávám?
Pár sáčků, které stejně mám
vlastní. První věc, kterou po
schválení udělám, že si psa přehlásím někam na venkov,“ dodal
naštvaně.

Praha 7 varuje před
podvodnými sbírkami
Po podomních prodejcích
a předváděcích akcích pro seniory holešovická radnice své občany varuje před podvodnými pouličními sbírkami. „Bohužel se
takoví podvodníci objevili také
u nás v Praze 7,“ uvedla radní
Hana Třeštíková (P7S), která
produkovala známý dokument
Šmejdi.
„Setkala jsem se s nimi osobně. Na ulici mi k podpisu nabídli petici za zlepšení práv hluchoněmých, načež se ode mě snažili
získat příspěvek na pomoc takto
hendikepovaným lidem. Chtěla
jsem vidět jejich povolení k ve-

řejné sbírce a oni utekli,“ popisuje své setkání s podvodníky.
Sedmá část začala pro své občany pořádat kurzy zaměřené na
nekalé obchodní praktiky a manipulaci. Jsou určeny zejména
pro seniory, kteří si zde mohou
vyzkoušet a osvojit, jak nepodlehnout psychologickým nátlakům ze strany nekalých prodejců
a manipulátorů. Další lekce se
koná 20. září.
„Všem doporučujeme, aby si
předtím, než někomu dají peníze,
ověřili, zda se jedná o povolenou
veřejnou sbírku a zda jejich příspěvek skutečně poputuje na dobročinný účel,“ apeluje starosta
Prahy 7 Jan Čižinský (P7S).

Radnice opraví náměstí
PRAHA (ČTK) – Praha 3 plánuje do konce roku zrekonstruovat Komenského náměstí na rohu Roháčovy a Českobratrské ulice. Následovat bude
v příštím roce obnova Tachovského a Kostnického náměstí.
Sdělil to zástupce starostky městské části Ivan Holeček (ČSSD).

Celková revitalizace by podle
rozpočtu městské části měla vyjít na 31 miliónů korun, 15 miliónů se radnici podařilo získat
od magistrátu.
S úpravami se podle slov Holečka začne letos v září nebo
v říjnu a práce potrvají několik
měsíců.
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KAMIÓN NARAZIL DO ZNAČKY. Tři jednotky pražských hasičů zasahovaly v pátek odpoledne u dopravní nehody na Pražském
okruhu u sjezdu na Řepy, kde kamión narazil do pojízdného dopravního značení. Zaklíněného řidiče museli vyprostit, na silnici vyteklo víno a vysypaly se rozbité lahve, které kamión převážel.
(kas)

Bytový dům nechceme, volají Bohničtí i radnice
Více než dva a půl tisíce podpisů čítá petice proti výstavbě
bytového komplexu na křižovatce ulic Lodžská a K Pazderkám
v Bohnicích. Proti stojí od začátku i radnice Prahy 8. Bitva
o osud plochy vedle polikliniky
Mazurská se vleče devět let.
Obyvatelé okolních paneláků
se bojí, že jim nový areál s komerčními jednotkami v přízemí,
jenž má šplhat do výše 11 pater,
zastíní výhled z oken. Bojí se
i hluku a zápachu z projíždějících aut a upozorňují na nedostatečnou kapacitu plánovaného
parkoviště a špatné napojení na
existující silnice.
„Máme nárok na pohodové
bydlení,“ hlásí se důrazně o svá
práva naštvaní občané. Petr Kalla z občanské iniciativy Proti plotu upozornil, že projekt neodpovídá tomu, jak bylo sídliště
v 60. letech navrženo, a že současná infrastruktura je už naplněna. „Sídliště nelze zahušťovat,“ myslí si.
Loni na podzim se rozlícení lidé a zástupci obce obrátili na magistrát, který nakonec řekl, že
nejlepším řešením bude směna
pozemků. S tou by podle informací Práva souhlasil i majitel

Foto PRÁVO – Lucie Fialová

Lucie Fialová

Územní řízení na komplex Troja Horizonts běží. Měl by vyrůst vedle polikliniky Mazurská.
bohnického prostranství, jímž se
v roce 2007 stal miliardář Pavel
Sehnal. Jenže transakci podle
starosty Prahy 8 Romana Petruse

(ČSSD) zarazil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
Svoje rozhodnutí odůvodnil tím,
že nabízené pozemky v docház-

kové vzdálenosti stanice metra
Letňany vedené jako orná půda
jsou příliš zásadní – leží v krajinářsky cenné lokalitě.

„Pokud nechce město směnit
tyto pozemky, požadujeme, aby
našel jiné, které investorovi budou vyhovovat. Vůle ze strany
developera ke směně totiž je,“ řekl předseda komise pro životní
prostředí Prahy 8 Vít Céza.
„Se směnou pozemků jsme nesouhlasili, neboť nabízené pozemky leží ve velkém rozvojovém území Letňany, které je
z hlediska města strategicky důležité. Vzhledem k budoucímu
rozvoji by bylo velmi nevhodné,
kdyby se jejich vlastnictví město
vzdávalo. Naše stanovisko je
v tomto směru stále stejné,“ reagoval včera na dotaz Práva Marek Vácha za IPR.
Petruse rozčílilo i to, že magistrát odebral kompetence odboru
dopravy osmé části. Investor si
totiž stěžoval na průtahy v rozhodování.
„Magistrát nepostupuje podle
toho, jak jsme se dohodli,“ zlobí
se a včera důrazně apeloval na lidi, aby znovu vyvinuli masivní
tlak na vedení metropole. Obci
podle něj už nezbylo moc jiných
pravomocí, jak nechtěné výstavbě zabránit. Ve hře je ještě správní žaloba, jakmile investor získá
pro stavbu územní rozhodnutí.
„Ta ale bohužel nemá odkladný
účinek,“ konstatoval Petrus.

Drony v Brdech
ohlídají pořádek
Odhalování nelegálních skládek a nepovolené těžby dřeva nebo pátrání po pohřešovaných lidech budou hlavními úkoly
nových policejních dronů v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Brdy. Pomáhat by mohly i při pyrotechnické očistě bývalého armádního území, řekl ředitel středočeské policie Václav Kučera.
Pro provoz dvou bezpilotních
letounů má policie od konce dubna povolení od Úřadu pro civilní
letectví, podle Kučery je to
v rámci republiky unikát.
Středočeská policie má pro
drony vyčleněno sedm vyškolených operátorů a domluvila se se
správou CHKO na monitorování
území. Kučera nevyloučil, že
v budoucnu by bezpilotní letouny mohly hlídkovat i u silnic
a dohlížet na problémy v dopravě, zatím to ale není reálné. Rozhodně by neměly létat přímo nad
silnicemi nebo nad lidmi.
Dron o průměru 120 cm a vysoký půl metru má maximální
vzletovou hmotnost 8,8 kg, maximální zátěž je dva kilogramy.
Zařízení vydrží letět až 40 minut,
maximální rychlost je 50 km za
hodinu. Pokud přístroji dochází
energie ve zdroji, umí se sám
vrátit.
(ČTK)
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