
P E T I C E - Za psí hřiště na Šestce 
Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 

Adresát: Starosta městské části Prahy 6 

 

Touto peticí žádáme zbudování psího hřiště na území Prahy 6.  

Dále žádáme, aby byla o vhodnosti místa psího hřiště vedena s občany otevřená diskuse. 

Obliba psů v hlavním městě roste, stále častěji se však jejich majitelé potýkají s otázkou, kam se psem na procházku, aby se dostatečně 
vyběhal, a přitom neohrozil ostatní obyvatele. Místa pro volný pohyb psů jsou přísně vymezena vyhláškou. Všude jinde platí, že pes musí 
být na vodítku a pokud není na vodítku, musí být veden v těsné blízkosti doprovázející osoby.  

Navrhnout nové plochy pro volný pohyb psů ve veřejné zeleni je zcela v kompetenci městských částí. Některé městské části se proto 
snaží vyhovět majitelům psů zřízením takzvaných psích hřišť nebo psích luk. Jedná se o často oplocené pozemky určené výhradně psům 
a jejich majitelům, většinou obohacené o určité herní prvky, takzvané agility. Pejskaři na Praze 6 však mají v tomto ohledu smůlu.  

Chtějí-li svým svěřencům dopřát trochu zábavy, musí do jiných částí Prahy – třeba do nedaleké Stromovky či na Letnou. Přitom zřízení 
podobného psího hřiště není příliš finančně nákladné a přínos z něj mají nejen majitelé psů, ale i ostatní občané, kteří se díky oploceným 
či jinak jasně vymezeným plochám mohou cítit bezpečněji. 

A co vy? Souhlasíte, aby Praha 6 více myslela na své psí obyvatele? 

 

Pokud ano, připojte svůj podpis k petici “Za psí hřiště na Šestce”, a to buď online zde https://1url.cz/Crriv . Osobně můžete petici podepsat 
ve Svačině v Rooseveltově ulici č.34 v Bubenči a také na petičních stáncích. Chcete-li se aktivně zapojit do sběru podpisů, můžete si 
petici a petiční archy stáhnout na www.danabalcarova.cz.  

 

 

Za petiční výbor:  Dana Balcarová, Pod Krocínkou 748/39, 190 00 Praha 9, Šimon Suk, Skalní 606, 272 01 Kladno, Jana Kabelová,  
Buzulucká 570/8, Praha, 160 00.  

Zastupovat petiční výbor při jednání se orgány statní správy a samosprávy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (§5, písm. 1 zák. 
č. 85/1990 Sb.) 

 

https://1url.cz/Crriv
http://www.danabalcarova.cz/


Podpisový arch k petici Za psí hřiště na Šestce 

Touto peticí žádáme zbudování psího hřiště na území Prahy 6. Dále žádáme, aby byla o vhodnosti místa psího hřiště 
vedena s občany otevřená diskuse. 

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Email adresa pro zasílaní informací Podpis 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Pokud vyplníte e-mailovou adresu, budeme vám posílat informace o postupu v této petici 

Petiční archy můžete odevzdat  ve Svačině v Rooseveltově ulici č.34 v Bubenči , nebo dodat na adresu Jana Kabelová, Buzulucká 

570/8, Praha, 160 00 


