
Dobrý den,

bohužel jsem ze strany úřadu MČ Praha 13 dosud neobdržel odpověď na svůj jednoduchý dotaz níže, který tedy
opakuji.

Na stránkách MČ Praha 13 se mi nepodařilo dohledat, zda konkrétně v Centrálním Parku a případně v dalších
místech MČ platí zákaz volného pohybu psů (rozuměj bez vodítka a bez náhubku). Mám malé dítě a zneklidňuje
mně současná situace, kdy kolem kočárku volně běhají vlčáci a další velcí psi bez náhubku a bez vodítka. Obávám
se, že je jen otázkou času, kdy v naší městské části dojde k podobnému incidentu jako nedávno na Petříně. Chtěl
bych tedy vědět, jak je tato situace v současnosti v místě upravena.

 

Můžete mne, prosím, informovat jak a kterými předpisy je toto v dané lokalitě a obecněji na Praze 13 v současnosti
upraveno? Zašlete mi, prosím, odkaz na příslušný dokument nebo přímo takový dokument, existuje-li.

Zároveň prosím o sdělení, jakým způsobem Městská část Prahy 13 zajišťuje bezpečnost zejména malých dětí
zejména v oblasti parků a dětských hříšť na Praze 13. Jaká opatření MČ Praha 13 dosud přijala, aby předešla
možnosti útoku zvířete (psa) na malé dítě?

Odpověď mi, prosím, zašlete na tento email.

Tuto žádost berte jako žádost na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

 

Děkuji a jsem s pozdravem,

 

 

 

 den,
oddělení tisku a informací obdrželo Vaši zprávu. Odpovíme Vám co nejdříve. Bude-li třeba, předáme Váš e-mail
neprodleně na příslušný odbor. Odpověď obdržíte v zákonné lhůtě. Tato odpověď je generována automaticky,
neodpovídejte.

S pozdravem



oddělení tisku a informací
Odbor kancelář starosty
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
Tel. 235 011 228,144
Zelená linka: 800 130 000
e-mail: dotazy@p13.mepnet.cz<MAILTO:dotazy@p13.mepnet.cz>

Dobrý den,

 

dovoluji si Vás kontaktovat s následujícím dotazem.

 

Bohužel se mi na stránkách Prahy 13 nepodařilo dohledat, zda v Centrálním Parku platí zákaz volného pohybu
psů.

 

Můžete mne, prosím, informovat jak a kterými předpisy je toto v dané lokalitě a případně obecněji na Praze 13 v
současnosti upraveno?

 

Děkuji a jsem s pozdravem,
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