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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

„Kauza schody“ ale není vůbec jed-
noduchá. Problémem jsou přede-
vším vlastnické vztahy. Schody

nejsou součástí farního majetku jako plocha
před kostelem. Nejsou majetkem Prahy 4

a nejsou jí ani svěřené do správy jako napří-
klad zelené pásy kolem schodiště, které jsou
sice majetkem magistrátu, ale ve správě
Prahy 4 právě jsou. Pozemek pod schody pa-
tří magistrátu, ale podivnou shodou náhod

Schody pro Popelku
rozčilují lidi ze Spořilova

Pohřeb Libušky Šafránkové, která náhle zemřela letos v červnu,
vyvolal v některých obyvatelích Spořilova nečekanou trpkost.
Příčinou se staly schody před kostelem svaté Anežky, které jsou
několik let v havarijním stavu a uzavřené, ale před pohřbem se
začaly narychlo opravovat. Někteří spořilováci se rozčilovali, že se
oprava dělá kvůli celebritám, zatímco oni jsou přehlíženi, jiní si
stěžovali na zbytečnou investici do provizorní opravy.„Proč se
schody neopravily už dřív?“ ptají se místní na sociálních sítích.

není stavba schodů nikde zapsaná a neexis-
tují k nim kolaudační dokumenty. Podle do-
kladů schody před kostelem svaté Anežky
prostě neexistují. Na tom také ztroskotalo
jednání Prahy 4 s magistrátem. Úředníci se
sice shodli, že schody zatarasené přenosným
zábradlím a zatažené červenobílou páskou
jsou ostuda a je potřeba s nimi „něco“ udělat,
ale všechna jednání skončila na tom, že
vlastně nikomu nepatří.

Když oprava, tak zgruntu!
Co je naopak jasné, je to, že schody spíš

než opravu potřebují postavit téměř celé
znovu. V lednu proto farníci iniciovali hloub-
kový průzkum schodů, aby se zjistilo, kde je

pokračování na straně 2
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Kostel svaté Anežky České
■ Kostel svaté Anežky České je funkcionalistický římskokato-
lický kostel stojící v čele Roztylského náměstí ve středu Spoři-
lova. Základní kámen ke stavbě kostela byl položen a zároveň
i posvěcen 28. října 1934, v den šestnáctého výročí samostat-
nosti Československa. Stavba byla dokončena 28. října 1935. 
■ Kostel je dlouhý 29 metrů a široký 18,2 metry. Věž kostela
včetně kříže na jejím vrcholu je vysoká 28 metrů.

Schody pro Popelku
rozčilují lidi ze Spořilova
opravdový problém. Ukázalo se,
že vězí v technologii nevhodného
navěšení jednotlivých stupňů na
základ schodiště. To byl dobrý
začátek, po kterém se věci daly
do pohybu. Podařilo se dokonce
i objevit dokumenty ke stavbě
schodiště, při schůzkách faráře
z kostela svaté Anežky s radními
se dospělo ke shodě, že nemá
smysl investovat do improvizo-
vaných oprav a zadal se projekt
na renovaci schodů. Do pomalu
se rozbíhajících prací ale přišla
zpráva o smrti Libušky Šafrán-
kové a rozhodnutí rodiny o pohř -
bu právě v kostele svaté Anež ky,
kam herečka chodila.

Je to ostuda!
Na hlavu radních z Prahy 4 pr-

šely výtky ze všech stran, nešet-

řila je ani média, padala dokonce
slova o mimořádné ostudě, ne-
dbalosti a lajdáctví. „Musí pro-
běhnout i úprava schodů před
kostelem, které jsou v katastro-
fálním stavu. Radnice Prahy 4 by
se na tom měla nějakým způso-
bem podílet," řekla například
mluvčí ministerstva kultury Mi-
chaela Lagronová. Stejné obavy
ale panovaly i na Spořilově. Bylo
zřejmé, že schody budou při po-
hřbu nějak účinkovat, a navíc
všem bylo jasné, že jakékoliv zá-
brany by stejně velké množství
truchlících a obdivovatelů milo-
vané herečky nezadržely, někdo
by na schody vstoupil a mohlo by
dojít k úrazu. Naštěstí se poda-
řilo narychlo sehnat kamenickou
firmu, která pečlivě prohlédla je-
den stupeň po druhém a schody
opravila tak, aby alespoň po dobu
pohřbu zůstaly v pořádku. „Bylo

dokončení ze strany 1

ale jasné, že oprava vydrží jen do
prvního deště,“ poznamenává
k tomu dnes již bývalá zastupi-
telka Prahy 4 Jitka Zykánová,
pro kterou jsou schody „srdco-
vou záležitostí“. „A také ano –
začaly se viklat už počátkem čer-
vence.“

Kdy bude hotovo?
Do domluvy mezi radnicí Pra -

hy 4, magistrátem a kostelem
zasa hují ještě památkáři, celý
prostor kolem kostela až k pa-

mátníku padlým v horní části
Roztylského náměstí má totiž je-
jich ochranu. „Schůzku k další -
mu postupu máme naplánova-
nou na začátek září, kdy by měl
být hotový projekt, ostatní je
v bě hu a nepředpokládám prob-
lémy,“ říká optimisticky Tomáš
Hrdinka, radní pro životní pro-
středí a místní Agendu 21. Před-
pokládá, že schody budou hotové
v říjnu, zatím ale není ani jasné,
kdo se ujme stavebních prací.

Marcela Nejedlá

Libušku Šafránkovou sousedé ze Spořilova milovali. Rozčiluje je
kvapná oprava schodů kvůli jejímu pohřbu.
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Developing Independence
www.bydleni-branik.cz

Mimořádně talentované děti, pro kte -
ré je hra na klavír, housle či violon-
cello nedílnou součástí života, use-

dají ke svým nástrojům už ve třech či čtyřech
letech, aby v osmi letech již vystupovaly s vel-
kými orchestry nebo jezdily po světě a získá-
valy v mezinárodní konkurenci ocenění. Tyto
malé Mozarty představí při koncertu na Nu-
selské radnici jedinečný projekt Dagmar Pec-

kové „Talentissimo“. Vystoupení mimořádně
nadaných dětí do patnácti let společně
s hvěz dou světových operních scén Dagmar
Peckovou se uskuteční 9. září od 17 hodin
v hlavním sále historické Nuselské radnice.
Vstupenky jsou v prodeji již od 2. srpna na
pobočce CzechPOINT v budově úřadu MČ
Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4.
Cena vstupenek je 150 korun. red

Uličník opět
parkuje na Pankráci

Na léto se nízkoprahový klub Ulič-
ník přestěhoval před OC Arkády.
Streetbus nabízí své služby všem

dětem a dospívajícím do věku 19 let. So-
ciální pracovníci v něm poskytují pomoc
při řešení nepříznivých životních situací
týkající se školy nebo rodiny, navíc
mladé klienty směrují ke smysluplnému
tráve ní volného času. „Níz koprahový
klub Uličník je významným pilí řem,
který cílí na jednu z nejohroženějších
skupin, kterou jsou děti a dospívající,“
vysvětlila předsedkyně Výboru pro bez-
pečnost Zastupitelstva městské části
Praha 4 Lucie Michková. Na letní stano-
viště se autobus Uličník vrací opět po
roce. Děti si v autobusu mohou zahrát
různé stolní hry, mají možnost popoví-
dat si nebo sejít se s kamarády. Cílem je
vytvořit prostor, kde se budou cítit bez-
pečně. Provozovatelem au to busu je or-
ganizace R-mosty, která má dlouholeté
zkušenosti v práci s dě t mi a mládeží ze
sociálně slabého prostředí. Pro jekt byl
podpořen z grantu hlavního města v ob-
lasti prevence kriminality. red

Talentované děti
zazpívají s Dagmar Peckovou 

Pražský magistrát, který v rámci oběho -
vého hospodářství uskutečňuje pilot -
ní projekt RE-USE pointů na sběrných

dvorech, uzavřel spolupráci se společností
Reknihy, věnující se navracení přečtených
knih zpět do oběhu. Knihy z druhé ruky se
tak nejen znovu vrátí ke čtenářům, ale záro-
veň část výtěžku půjde na společensky pro-
spěšný účel. RE-USE pointy jsou místa, kam
Pražané mohou odvézt předměty z domác-

nosti, které již nepotřebují, ale někomu ji-
nému ještě dobře poslouží. V rámci pilotního
projektu jsou provozovány ve třech sběrných
dvorech. Jedná se o sběrný dvůr Zakrytána
Spořilově, sběrný dvůr Pod Šancemi ve Vy-
sočanech, a sběrný dvůr Chvalkovická v Hor-
ních Počernicích.Společnost Reknihy bude
v pravidelných intervalech odebírat knihy
z RE-USE pointů ve sběrných dvorech, knihy
prohlédne a zhodnotí. red

Přečtené knihy vrátíte do oběhu
ve sběrném dvoře 
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Již jedenáctým rokem Wannado Festival
inspiruje k pohybu a pomáhá s výběrem
správného sportu.V Braníku si návštěv-

níci festivalu rozšíří obzory a zjistí, jaké mají
možnosti sportovního vyžití pro sebe a pro
své děti v nejbližším okolí.

Všechny aktivity budou na místě k vyzkou-
šení a představí se i trenéři jednotlivých
sportů. Od roku 2017 je oblíbenou součástí

festivalu nafukovací překážková dráha Ninja
Race, na které mohou malí i velcí bojovníci
otestovat své síly, rychlost a obratnost. Přes-
nost si zase návštěvníci prověří na laserové
biatlonové střelnici a připravená bude také
zóna odrážedel pro nejmenší.

Nebudou chybět rozhovory se známými
sportovcia autogramiády, exhibiční vystou-
pení a soutěže o hodnotné ceny. red

Wannado Festival
na Branické louce

Další ročník největšího rodinného sportovního festivalu se blíží.
Aktivní a zábavný Wannado Festival 2021 představí 4. září mezi
10. a 17. hodinou na Bra nické louce u Vltavy v blízkosti ulice
U Kempinku nepřeberné množství sportů a aktivit. Vstup na akci
je zdarma.

Místo pro grilovačku
v Braníku

Nedaleko branických ledáren,
v klidném místě na břehu Vltavy,
zprovoznila Praha 4 úplně nové

místo pro grilování pro veřejnost. Je
volně přístupné a umožňuje prožít pod-
večer či večer jak u klasického táboráku,
tak si s přáteli či rodinou ugrilovat stea -
ky, špízy, zeleninu anebo dokonce čer-
stvě nachytané ryby. „Inspiraci pro naše
griloviště jsem našel v jedné z okrajo-
vých pražských městských částí a mys-
lím, že mís to, které jsme pro něj neda-
leko ledáren vybrali, je velmi důstojné,
a že minimalistická podoba griloviště
tvořeného z pohledového betonu je
vkusná a zároveň účel ná,“ popsal radní
Prahy 4 pro životní prostředí a místní
Agendu 21 Tomáš Hrdinka. Griloviště
je v sezoně (od dubna do října) jeden-
krát týdně uklízené a udržované specia -
lizovanou firmou, mimo sezonu bude
servis dvoutýdenní. Přesto je samozřej -
mě záhodné, aby lidé, kteří v místě bez-
pochyby stráví hezké chvilky, dbali na
pořádek tak, aby si grilování užili i ti,
kdo přijdou po nich, především uklidili
odpadky a nezapomítali uklízet sklo.
„Zatím je třeba si přivézt vlast ní palivo
– dřevo, dřevěné uhlí, popřípadě grilo-
vací brikety, do budoucna ale zvažu-
jeme, že budeme pravidelně dodávat
i vyschlé štípané dřevo z prořezávek
stromů,“ doplnil Tomáš Hrdinka. Pokud
se veřejné griloviště osvědčí a bude o něj
zájem, mělo by po dle slov radního Hr-
dinky vzniknout ještě jedno, tentokrát
v parku na Pankráci. red
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Po dobu výluky ve Vyše-
hradském tunelu pražský
Dopravní podnik výrazně

posílil pravidelnou autobusovou
linku č. 134 a částečně také linky
č. 118 a 190. Současně zavedl
celodenně včetně víkendů ná-
hradní lodní dopravu X21. Za-
stávky lodí jsou na náplavce
Raší nova nábřeží umístěny u pří-
stavních mol Výtoň, u Podolské
vodárny pak na přístavní hrázi

za areálem Yacht Club CERE.
Přístupy na mola ale nejsou bez-
bariérové a nejsou vhodné ani
pro cestující s dětskými kočárky.

Cestující mohu ve vyloučeném
úseku také zdarma využít služby
sdílených jízdních kol Rekola,
které jsou jim k dispozici 24 ho-
din denně. Pro vypůjčení kola je
nutné mít nainstalovanou apli-
kaci Rekola, kterou je možné si
stáhnout zdarma z AppStore ne -

Dopravu omezuje
uzavírka Vyšehradského tunelu 
Dopravu v Praze omezuje až do 27. srpna
uzavírka Vyšehradského tunelu. Opravuje se tady
tramvajová trať, po změněných trasách jede
celkem devět tramvajových linek. Vyloučena je
také automobilová doprava, řidiči místo objíždějí
oklikou přes Pankrác nebo Smíchov. Během prací
je Vyšehradský tunel přístupný pouze pro pěší
a cyklisty. 

bo Google Play. Po rychlé regis-
traci si cestující načte QR kód,
který se nachází uvnitř košíku,
a zámek se sám odemkne. Pro
vrácení stačí zacvaknout zpátky
zámek páčkou a kolo v aplikaci
vrá tit. Bezplatných 30 minut jíz -
dy platí ze stojanu na Náplav ce

do stojanu u Podolské vodárny
a opačným směrem. V případě
prodloužení jízdy do dalších sto-
janů se celá výpůjčka hradí dle
standardní sazby.

Více informací naleznete na
stránce rekola.cz/vyluka.

Marcela Nejedlá
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Žaluzie,
rolety, sítě

stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Oprava
oken, žaluzií
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1. září 
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova

2. září 
■ Pekárenská x Prostřední
■ U Pernštejnských x Družstev -
ní
■ Pod Dálnicí č. 1
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ Nad Pískovnou x Přechodní

6. září 
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Halasova x U Strže
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou

7. září 
■ Pod Višňovkou
■ Murgašova
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod lysinami 2 (u trafačky)
■ Pod Děkankou x Nad Spádem

8. září 
■ Zachova x Nad Svahem
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Nad les. divadlem x Němčická
■ Zelený pruh x Za pruhy 
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova

9. září 
■ Michelská x U Michel. mlýna
■ Žilinská
■ Pod Krč. lesem x Ružinovská
■ U Habrovky x U Krč. vodár ny 
■ Marie Cibulkové x U Jedlič-
kova ústavu
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou 

13. září 
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Korandova x Havlovického
■ Zapadlá x Zelený pruh

14. září 
■ Na Květnici
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Psohlavců x Věkova 

15. září 
■ Baarova x Telčská
■ K Výzkumným ústavům 
■ Horáčkova X Bartákova 

16. září 
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku 
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Podolská x K Vysoké cestě

20. září
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce

21. září
■ Na Veselí x V Občanském do-
mově
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Jílovská (u Alberta
■ Sinkulova x Na Klikovce

22. září
■ Pod Vršovickou vodárnou III.  
■ Podolská x U Vápenné skály
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova

Zdroj MČ Praha 4

Velkoobjemové
kontejnery

Pražská teplárenská
upozorňuje na odstávky 

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad , bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a pc
monitory, počítače, lednice, mra-
záky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za
nalo žení (rozhoduje množství
odpa du) a za ujeté kilometry. Od-
vézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hl. města Prahy.

Kontejnery jsou přistaveny od
16.00 do 20.00 hodin.

V době vrcholících dovole-
ných doporučují Pražské
vodovody a kanalizace zá-

kazníkům aktivaci služby SMS-
INFO.

Díky ní dostanou zdarma na
svůj mobilní telefon informace
o aktuálním dění v pražské vo-
dohospodářské infrastruktuře.
Zákazníci tak mají přehled mimo
jiné o mimořádných událostech
či plánovaných výlukách. K pří-
stupu ke službě SMS-INFO je
nutná pouze registrace. Při ní si
určí, zda si nechají zasílat infor-
mace z celé Prahy, městské části
či konkrétní ulice. 

Zákazníci si službu mohou ob-
jednat přes webové stránky
pvk.cz, zákaznickou linku 601
274 274 nebo 840 111 112 či
v Zákaznickém centru PVK – Dy-

I u vody lze mít
přehled o pražské vodě

kova 3, Praha 10. Další možností
je zaslat sms zprávu s textem
VEOLIA na číslo 720 001 112,
kdy bude operátor klienta kon-
taktovat a provede s ním rychlou
a pohodlnou registraci služby
SMS-INFO.

Službu nyní využívá přes 38 ti-
síc zákazníků PVK. Ti v loňském
roce obdrželi 31 968 SMS zpráv.
Od startu služby v roce 2007 to
pak bylo 960 tisíc zpráv.
Jaké informace služba SMS-
INFO nabízí:
■ významné plánované odstávky
vody
■ velké havárie vodovodního
a kanalizačního potrubí ve va-
šem okolí, které by vás mohly na
delší dobu omezit v odběru pitné
vody nebo v odkanalizování
■ výjimečné provozní události
s možným dopadem na zdraví
a bezpečnost obyvatel (povodně,
intoxikace pitné vody ve veřej-
ném vodovodu apod.)
■ provozní dobu zákaznických
center a Call center, změny adres
nebo telefonních čísel

Zákazníci také mohou sledo-
vat webové stránky www.pvk.cz,
kde jsou informace o výlukách ve
speciální sekci. Info o haváriích
běží v režimu on-line včetně
upřesnění, zda mají vliv na do-
dávky pitné vody a lokalitě, kde
je případně umístěno náhradní
zásobování pitnou vodou. Vše je
dostupné i na Google mapách.

Zdroj PVK

V průběhu letních měsíců
roku 2021 bude Pražská
teplárenská provádět plá-

nované odstávky v dodávkách
tepel né energie pro ohřev teplé
vo dy. Během nich se bude firma
zabývat především přípravou
všech zařízení na novou topnou
sezonu, tedy plánované nutné
opravy a údržbu.

Všechny odběratele Pražská
plynárenská dopředu obešle for-
mou samostatných dopisů. Lo-
kality a termíny plánovaných od-

stávek ve čtvrté městské části
v roce 2021:
■ Michle 21.-24. 8.
■ Pankrác 21.-24. 8.
■ Podolí 21.-24. 8.
■ Zelený Pruh 21.-24. 8.
■ Krč individuálně

Aktualizované informace o od -
stáv kách najdete spolu s havári-
emi na webu Pražské tep lá -
renské na webových stránkách
https://www.ptas.cz/odstavky-
a-poruchy/.

Zdroj MČ Praha 4
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INZERCE V4-0804INZERCE V4-0806

Kontejnery na drobná
elektrozařízení a baterie

Přerušení dodávky vody
v Braníku, Hodkovičkách

Sběr oleje a tuků
z domácností

Z důvodu provádění pláno-
vaných oprav, udržovacích
a revizních prací bude pře-

rušena dodávka pitné vody dne
19. srpna od 8.00 do 16.00 hodin
v oblasti Praha 4 – Braník, Hod-
kovičky.

Výluka vody se bude týkat od-
běrných míst v ulicích č.p./č.o.
Ludvíkova (celá ulice); Na výspě

1033/43, 1034/45, 1035/47,
512/50, 1212/52, 590/54,
534/56, 545/58, parc.
2612/202; Polední sudá č.o. od
1259/10 do 676/24, lichá č.o. od
1026/21 do 1030/31; Údolní
315/96, 1273/98, 1174/102;
Vítovcova 684/30, 1484/32,
1282/40 a 990/42.

Zdroj PVK

Téměř v každé domácnosti
se čas od času vyskytne
menší či větší množství

použitých rostlinných olejů a tu -
ků. Jedná se nejčastěji o zbylý
olej po smažení a fritování. Nej-
horší, co kuchařka může s tímto
odpadem udělat, je vylít jej do
kuchyňské výlevky nebo toalety.
Olej odpadní potrubí postupně
zanáší, ucpává a vyčištění od-
toku je mnohdy fyzicky i finan -
čně velmi náročné. Mimo to,
jedlé oleje a tuky výrazně kom-
plikují čištění odpadních vod
v čistírnách.

Obyvatelé Prahy 4 mohou ode-
vzdávat použitý olej do nádob na
sběr použitého oleje, které jsou
umístěné na vybraných stanoviš-
tích tříděného odpadu.
Stanoviště nádob
na sběr použitého oleje:
■ Nuselská 2/1
■ Podolská 116
■ Štúrova 25

■ Hlavní 114
■ Jílovská 424/31
■ Bítovská 1228/11
■ Jeremenkova 90/725

Nadále je zachována možnost
odevzdat použitý olej nebo další
kuchyňské tuky do sběrného
dvora nebo v rámci mobilního
sběru. Jak do kontejnerů, tak do
sběrného dvora se olej může ode-
vzdávat jen zbavený zbytků jídla
a a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale
pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo ka-
nystrech.

Odevzdané kuchyňské oleje se
následně recyklují. Různými po-
stupy je možné odpadní tuky re-
cyklovat a použít například při
výrobě metylesteru, který se při-
dává do nafty jako biopalivo.
Další využití těchto tuků je v kos-
metickém průmyslu, chemickém
průmyslu a gumárenství.

Zdroj MČ Praha 4

Do těchto kontejnerů je
možné odkládat drobná
elektrozařízení, jako jsou

například kalkulačky, rádia.
Nově jsou stacionární kontej-

nery vybaveny také boxem pro
individuální sběr baterií. Vývoz
kontej nerů probíhá jedenkrát
měsíčně.

Stanoviště kontejnerů na drob -
ná elektrozařízení a baterie 
■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská
■ Mečislavova 3 (na chodníku)
■Podolská 17 (Nedvědovo nám.)
■ Na Líše (parkoviště u školy)

Zdroj MČ Praha 4
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Za rok 2020 bylo v hlavním
městě nově zaevidováno
7272 psů a odhlášeno jich

bylo 3122. Dohromady jich tak
podle aktuálních údajů zde žije
90 183, což je o více než čtyři ti-
síce víc než rok předtím, kdy jich
bylo v Praze hlášeno 86 033. Ná-
růst počtu psů se přičítá také
situ aci vyvolané epidemií covidu-
19, kdy spousta Pražanů praco-
vala z domova, a péče o psy tak
byla snadnější.

Téměř ve všech městských
částech tak oproti předchozímu
období počet evidovaných psů
vzrostl. Vůbec nejvíc jich je nyní
hlášeno v Praze 4, konkrétně
8894, následuje Praha 6, kde ži -
je 7651 těchto čtyřnohých ma -
zlíčků, a v Praze 10 jich je 7038.
Například v centrální Pra ze 1 je
podle posledních údajů hlášeno
přesně 1600 psů. V rozdělení po -

dle pohlaví lehce převládají feny.
Pražané si nejčastěji pořizují kří-
žence, z jednotlivých plemen
převažuje jorkšír ský teriér, dále
jezevčík a labradorský retrívr.
Stále nejčastějším jménem je
me  zi pražskými psy Ben, co do
poč tu následují Max a Bety.

Začátkem roku 2020 nabyla
účinnosti obecně závazná vyhlá-
ška hl. m. Prahy č. 19/2019 Sb.
o místním poplatku ze psů, která
reaguje na novelu veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb., která
již nepočítá s tetováním psů, ale
pouze s jejich čipováním. To se
týká každého psa staršího šesti
měsíců. Tato úprava však není
pro Pražany výraznou změnou,
protože pražský magistrát evi-
duje psy tímto způsobem už
mnohem déle. 

Majitelé psů by právě teď měli
myslet na to, že splatnost poplat -

Nejvíc pražských psů žije na Čtyřce
Počet hlášených psů v hlavním městě
v posledních letech roste. Podle údajů pražského
magistrátu bylo na konci loňského roku do
evidence přihlášeno celkem 90 183 psů a zároveň
82 949 chovatelů. Téměř ve všech městských
částech oproti předchozímu období počet
evidovaných psů vzrostl. Vůbec nejvíc jich je nyní
hlášeno v Praze 4, kde nyní žije podle evidence
8894 psů.

ní poplatek se nerozesílají. Pop-
latek lze platit bankovním pře-
vodem- číslo účtu pro úhradu je
19-2000832359/0800, v infor-
mačních centrech úřadu, na poš -
tě složenkou typu A, nebo pří mo
v pokladně ÚMČ Praha 4, na
adrese Antala Staška 2059/80b.

Při platbě je důležité uvádět
variabilní symbol plátce (je to de-
setimístné číslo a začíná čísli-
cemi 9004 nebo 1341 a najdete
jej na přihlášce k místnímu po-
platku ze psů nebo na dokladech
o zaplacení z minulých let). Po-
kud někdo nezná svůj variabilní
symbol nebo bude-li potřebovat
nějakou bližší informaci či si není
jistý výší letošního poplatku (sle -
va na čipování po dobu dvou let
v max. výši 350 korun), může
kontaktovat správce poplatku na
telefonu 261 192 434 nebo na
e-mailové adrese: eva.sedlako -
va@praha4.cz.

Více o místním poplatku ze
psů najdete na odkazu www.pra -
ha4.cz/Informace-o-pravech-a-
povinnostech-platcu-mistniho-
poplatku-ze-psu.html.

Marcela Nejedlá

ku za psa za druhé pololetí roku
2021 ve výši 750 korun (u sazby
1500 korun – pes v bytě) je nej-
později do úterý 31. srpna. Pop-
latek je splatný bez vyměření
předem, složenky na tento míst -
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