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Ú S T N Í 
 

 

INT. č. 29/1 – Ing. Patrik Nacher 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 

– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlubučka 

– interpelace směřovala na radní Kordovou Marvanovou 

 

ve věci 

- Vyhláška regulující pohyb psů po Praze 

 

na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlubuček 

 

vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 

 

Stenozáznam: 

 

Takže tímto se omlouvám panu Nacherovi a poprosím o přednesení tedy interpelace. 

 

P. Nacher: Tak pěkné odpoledne. Mrzí mě, že jsem jediný interpelující zastupitel, ale 

tak co se dá dělat. 

Já bych interpeloval pana primátora, i tady pana kolegu Hlubučka, případně Hanu 

Kordovou Marvanovou. V zásadě všechny, protože se to týká tak nějak napříč. A jde o tu „psí 

vyhlášku“, jak se to dostalo do médií. 

V Praze je nějakých tuším 90 000 psů, tzn., že pejskaři tady tvoří nemalou část 

společnosti. Docela by ti lidé i já, byť psa nemám, tak by nás zajímalo, jakým způsobem se 

vedení města k tomuto postaví. Bojujete proti klecovému chovu slepic, bojujete za cyklisty  

na straně jedné. A na straně druhé je tady pak nějaká nemalá skupina lidí, kteří zatím to, co 

vypadá z mediálních výstupů, tak to vypadá, že je hodíte přes palubu a řeknete, že mají 

všichni mít psa na vodítku. 

Takže můj dotaz směřuje k tomu, jakým způsobem ta vyhláška směřuje. Jestli se 

počítá s tím, že by byla některá místa, kde by byl volný pohyb psů, aniž by to ohrozilo 

samozřejmě někoho jiného, zejména tedy děti, jakým způsobem v této věci komunikujete 

s jednotlivými městskými částmi. Protože ta situace v jednotlivých městských částech může 

být výrazně odlišná. A kdy s tím výsledkem seznámíte širokou veřejnost, pejskaře  

a samozřejmě tady nás, zastupitele. Děkuji. 

 

P. Hlubuček: Tak já děkuji, předávám vedení schůze panu náměstkovi Scheinherrovi. 

 



Nám. Scheinherr: Děkuji a předávám slovo Petrovi. 

 

P. Hlubuček: Já jenom tady k tomu chci říci, že žádnou vyhlášku o volném pobíhání 

psů, tak jako tady byl pokus v minulém volebním období, nepřipravujeme. Pravděpodobně se 

asi tedy, jestli jsem to dobře pochopil, jedná o úpravu vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.  

V současné době je upraveno volné pobíhání psů. My tu vyhlášku upravujeme ne kvůli úpravě 

volného pobíhání psů, ale kvůli tomu, že ta vyhláška je poměrně zastaralá. 

Určitě si všichni vzpomínáte na takové drobné z toho vyplývající excesy typu 

sáňkování na Petříně a bobování v minulém roce. Proto dochází k úpravě této vyhlášky  

o ochraně veřejné zeleně. A ta vyhláška je stále ještě v připomínkovém vnitřním i vnějším 

řízení. A čekáme na vyjádření městských částí. A vzhledem k tomu, že v této vyhlášce je 

opravdu i jedna část o volném pobíhání psů, tak samozřejmě poté, co městské části, které  

za ty 4 roky, možná dneska už to je 5, 6 let, pokud si to dobře pamatuji, kdy se ta vyhláška  

o volném pobíhání psů původně samostatně připravovala – a byly na to velmi různorodé 

názory ode zdi ke zdi, tak jsem sám zvědavý, jak se dneska městské části na toto dívají. 

A samozřejmě poté se k tomu nějakým způsobem postavíme a zaujmeme nějaké 

stanovisko. Nemusíme si nalhávat, že volné pobíhání psů je dnes upraveno tak, že dnes stačí, 

když pes, který jde s vámi, tak když prohlásíte, že pes je vycvičený, takže ho máte  

pod kontrolou, tím pádem ho nemusíte mít na vodítku. Nejsou vůbec upravena nějaká 

plemena psů, která jsou plemeny bojovými, tak jako je to v některých zahraničních městech 

nebo vyhláškách.  

Rozhodně nechystáme žádnou revoluci. Chceme zjistit, jaký je stav v městských 

částech a po vyhodnocení i této části, která je součástí vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, 

budeme potom informovat samozřejmě jak Radu, zastupitele i občany o případných 

navrhovaných změnách. Děkuji. 

 

Nám. Scheinherr: Děkuji, chce kolega Nacher ještě? Nechce. Tak to byla jediná 

interpelace ze strany zastupitelů. Jak bylo již předchozím předsedajícím řečeno, tak budeme 

dále pokračovat v programu bez přestávky, proto svolám zastupitele do sálu. 

 


