
Plakáty
(reklamy, inzeráty)

Vylepovat plakáty (reklamy, inzeráty apod.) je povoleno
pouze na plochách, které jsou k tomuto účelu úředně vyhrazeny.
Příslušná plakátovací plocha musí být označena identifikačními
údaji vlastníka. Vlastník plochy určené k vylepování plakátů musí
zajistit, aby byly uvolněné nebo stržené plakáty průběžně
odstraňovány.

Sankce a pokuty za znečiš�ování
veřejného prostranství

Člověk, jenž znečistí veřejné prostranství, se dopustí
přestupku proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst.
2 zákona o přestupcích. Přímo na místě mu může být uložena až
tisícikorunová pokuta. Ve správním řízení lze pak jako nejpřísnější
sankci uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.

Vraky
automobilů

Velkým nešvarem je, že někteří lidé prostě jen odstraní
z vraku registrační značku a nechají jej postávat na ulici. Tím se
dopouštějí přestupku, za nějž jim může být magistrátem uložena
pokuta až do výše 20 000 Kč a současně uhradí veškeré sou-
visející náklady na odstranění vraku. Autovraky odstraňuje
z pražských ulic Správa služeb Městské policie hlavního města
Prahy (SSMP HMP). Tato organizace přijímá a vyřizuje i oznámení
občanů, že jejich okolí hyzdí autovrak.

Kontakt:
Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy
Oddělení evidence vraků
Kundratka 19
180 00  Praha 8
Pracovní doba: 7.30 až 16.00 hod.
Telefon: 267 002 160
E-mail: vraky.ssmp@mppraha.cz

Ekologická likvidace autovraků

Autovrakem se podle zákona o pozemních komunikacích
rozumí každé silniční vozidlo, které je trvale nebo zjevně technicky
nezpůsobilé k provozu nebo není opatřeno registrační značkou
(RZ, dříve tzv. „SPZ“). Vraky automobilů navíc zákon označuje
za „nebezpečný odpad“.

Majitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci autovraku
v autorizované provozovně. Od ledna 2007 jsou tyto provozovny
povinny převzít autovrak od majitele zdarma. To však platí jen
u automobilů, které mají všechny nutné části vozidla (např. mo-
tor). Celorepublikový seznam autorizovaných firem je k dispozici
na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci „Odpadové
hospodářství“. Potvrzení o ekologické likvidaci musí majitel
následně předložit, podává-li žádost o trvalé vyřazení z registru
motorových vozidel. Toto řízení je osvobozeno od správních
poplatků.
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Pražské ulice a veřejná prostranství slouží všem
obyvatelům Prahy. Tyto veřejné služby však budou
občanům přinášet plný prospěch jen tehdy, pokud na
nich bude udržován přiměřený pořádek a čistota.
Základem je, aby městské části na svém území
zajistily dostatečně hustou sí� odpadkových košů,
veřejných záchodků atd. Lidé zajisté odhazují méně
často žvýkačky či obaly volně na zem, pokud naráží
na odpadkové koše každých 20 metrů, než když koš
či jinou sběrnou nádobu potkávají např. pouze jednou
za kilometr. V tomto směru se situace v Praze nepochybně
výrazně zlepšuje.
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Zákaz znečiš�ování ulic a veřejných
prostranství

V červenci 2008 nabyla účinnosti vyhláška zastupitelstva
hl. m. Prahy o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných
prostranstvích. Vyhláška občanům zakazuje, aby znečis�ovali
ulice, chodníky a jiná veřejná prostranství (např. náměstí, tržiště,
parky, veřejná zeleň atd.).

Co mimo jiné znečiš�uje ulice:

odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček
a zbytků potravin

kapalina, která unikla z dopravních prostředků,
dopravované látky

mycí prostředky, které unikly při umývání karosérií nebo
motorů

krmení pro zvířata

výkaly, výměšky a odpadní vody (např. znečiš�ování
podchodů či parků močením, zvracením či dokonce
kálením)

použité injekční stříkačky a jehly

materiály, které vypadly při přepravě, vykládání nebo
nakládání a při výjezdu vozidel ze staveniš� (např. písek,
dřevo, uhlí, su�, stavební hmoty)

zemina, bláto či prach, které za sebou nechá vozidlo, jež
vjelo na ulici ze staveniště anebo z polní či lesní cesty

spadané plody, listí a kůra, odpad z údržby zeleně

plakáty (reklamy, inzeráty) mimo povolené plochy

vraky automobilů

V případě, že občan ulici či veřejné prostranství znečistí,
je povinen toto znečištění neprodleně odstranit.

Odhozené
odpadky

Jedním z nejpalčivějších problémů jsou odpadky a nečistota
v okolí nádob na sběr komunálního odpadu a kontejnerů na tříděný
odpad. Klasické popelnice jsou již v řadě případů v souladu
s příslušnou vyhláškou hl. m. Prahy umístěny mimo veřejná
prostranství, tj. na pozemku vlastníka objektu. Na druhé straně
častý nepořádek v okolí nádob na tříděný odpad má na kvalitu
veřejného prostoru přímý vliv. V případě zjištění ukládání odpadu
v okolí nádob je nejlepší kontaktovat odbor životního prostředí
příslušného úřadu městské části. Také je možné obrátit se přímo
na oddělení energetiky a komunálních odpadů odboru ochrany
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Telefonní čísla na kontejnerech
umožňují kontaktovat též příslušnou svozovou firmu v případě,
že je kontejner přeplněný.

Krmení
holubů

Úřady zakazují krmit holuby proto, aby zamezily jejich
přemnožení. Cílem těchto zákazů je omezit množství ptáků. Díky
tomu se totiž sníží škody, které holubi páchají na místních
památkách, a omezí se i zdravotní rizika, jež jsou způsobena
vysokou koncentrací obyvatel a holubů. Na území hl. m. Prahy
však přísně vzato krmení holubů zakázáno není. Lidé však
nesmějí krmit holuby (ani jinou zvěř) takovým způsobem, jímž by
znečiš�ovali veřejná prostranství. Zakázáno je tudíž např.
vyhazování zrní na chodník nebo v parcích.

Pejskaři
a psí výkaly

V Praze je oficiálně registrováno 85 000 psů. Dalších
několik desítek tisíc jich zde žije „na černo“, tj. aniž by je majitelé
přihlásili. Veterináři odhadují, že na ulicích metropole každý den
přibude jedenáct tun psích exkrementů. Důsledkem není jen
zápach a nepříjemný estetický prožitek, které člověk poci�uje,
když musí kličkovat mezi psími výkaly na chodnících či v parcích.
Psí výkaly jsou též zdrojem choroboplodných zárodků. Mohou
v nich např. přežívat vajíčka škrkavek aj. Obzvláš� nebezpečné
to může být, pokud se psí výkaly nacházejí poblíž dětských hřiš�
a pískoviš�.

Pejskaři by proto měli po svých psech exkrementy okamžitě
uklízet. Povinnost sbírat exkrementy po svých psech se nevztahuje
jen na chodníky a ulice, nýbrž i na veřejnou zeleň a parky. Městské
části nainstalovaly poměrně hustou sí� žlutých košů s držáky sáčků,
které jsou určeny právě pro psí výkaly. Uvnitř těchto papírových
sáčků se nachází i skládací lopatka.

Použité injekční
stříkačky a jehly

Použité injekční stříkačky a jehly odhazují na chodníky
a na ostatní veřejné plochy zejména lidé užívající nitrožilně
návykové látky. Vzhledem k tomu, že jehly přicházejí do styku
s krví a současně se u uvedených osob vyskytují ve zvýšené
míře nebezpečné infekční choroby, jedná se o nebezpečný
odpad. Při nálezu stříkačky není vhodné se jí dotýkat a „uklízet“
ji do běžného koše. Stejně tak nepomůže jen odkopnout
stříkačku z chodníku. Nejlepším řešením je kontaktovat
městskou policii (156), která zajistí bezpečnou likvidaci stříkačky.
Pokud již dojde k poranění, je vhodné ponechat ránu co nejdéle
krvácet, ale nemačkat, dále ošetřit jodovým roztokem
(jodisolem) a vyhledat lékaře.


