Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-035012/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne:
10. 4. 2018
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
obdržel dne 22. 3. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
,,Dobry den,
Rad by som Vas poziadal na zaklade Zákona o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 106/1999
Sb. o tieto informace:
1) Ktory zakon riesi vystavbu agility psiho hřiště a jeho provoz
2) Aka je minimalne pozadovana vzdalenost agility psího hříště od bytovej jednotky. Jedna sa mi o
minimalne požadovanou vzdalenost v akej moze byt postavene a provozovane agility psí hřiště od
bytove jednotky dle zákona o VZ pro VZ malého rozsahu, kdy není možné vyzývat stále stejný okruh
zájemců.“
Dne 28. 3. 2018 bylo povinnému subjektu z Vaší strany doručeno doplnění údajů v žádosti o informace
ve smyslu § 14, odst. 5, písm. a) InfZ.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu ve formě tohoto přípisu.
1. V současné době není součástí právního řádu České republiky žádný zákon, který řeší výstavbu
agility hřiště a jeho provoz.
2. Stejně tak žádný zákon ani jiný obecně platný právní předpis neupravuje minimální vzdálenost
agility psího hřiště od bytové jednotky, a to včetně zákona o veřejných zakázkách, není tedy
stanovena.
Nad rámec Vaší žádosti o informace Vám sdělujeme, že v minulých letech se hlavní město Praha
několikrát pokusilo připravit závaznou vyhlášku, která by komplexně upravovala problematiku pohybu
psů. Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
v platném znění, může obec obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezit prostory pro jejich volné pobíhání. Na pohyb psů na území Prahy se dosud
vztahuje pouze vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně, která upravuje vstup se

psy na některá místa. Ve veřejné zeleni je v souladu s § 2 písmo c) vyhlášky zakázáno vstupovat se psy
na dětská hřiště a pískoviště a umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům. Zřizování agility hřišť
pro majitele psů v Praze má právě za účel zajistit pro veřejnost bezpečný prostor pro volný pohyb psů
mimo dětská hřiště, podporu výcviku, výchovy a socializace psů, možnost tréninku asistenčních
a pracovních psů, místo k setkávání majitelů psů a v neposlední řadě tato hřiště fungují jako prevence
kolizních situací mezi „pejskaři a nepejskaři.“ Tato hřiště jsou zpravidla oplocena a vybavena
návštěvním řádem pro návštěvníky.
Dále je ve veřejné zeleni podle § 3 odst. 1 písmo g) vyhlášky č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně
veřejné zeleně zakázáno volné pobíhání psů. Aby však mohla být fyzické osobě (držiteli psa) uložena
správním orgánem pokuta až do výše 50 000 Kč (§ 27 odst. 1 písm. q v návaznosti na § 27 odst. 12 písm.
c)) podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, musí hl. m. Praha vydat na úseku
samostatné působnosti obecně závaznou vyhlášku, upravující komplexně problematiku pohybu psů.
To se však dosud nestalo.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
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