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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V Praze dne
30.7.2010

Vážení,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací, čj. CE/25/2010, která byla doručena dne 26.7.2010, sděluji
následující:

ad a) kolik je na území MČ Praha 11 evidováno psů

Na území MČ Praha 11 je k 30.6.2010 evidováno 4 967 psů.

ad b) jakou finanční částku vybere MČ Praha 11 na poplatku ze psů

MČ Praha 11 za rok 2009 vybrala na místním poplatku ze psů částku 3 036,8 tis. Kč.

ad c) jaké jiné příjmy má MČ Praha 11 v souvislosti s chovem psů
ad d) jaké výdaje má MČ Praha 11 v souvislosti s tím, že na jejím území je provozován chov

psů
ad e) jaké finanční prostředky celkově vydá MČ Praha 11 na podporu chovu psů na jejím

území

K výše uvedeným ad c,d,e sděluji, že ve smyslu "Chovatelského a zápisního řádu České kynologické
unie", cituji:

II. Chov a jeho řízení
1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví

jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví)

MČ Praha 11 chov psů neprovozuje.
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•
Pokud Vaše předešlé dotazy směřují k držení psů a nákladů na úklid psích exkrementů, uvádím~
následující údaje. \
MČ Praha 11 pro úklid veřejných prostranství od psích exkrementů provozoval v roce 2009 na svéf
území celkem 152 ks odpadkových košů na psí exkrementy a v roce 2010 počet těchto košů navýšil
na 171 ks.
V roce 2009 se vynaložilo celkem 927 tis. Kč na zabezpečení provozu těchto košů. Zároveň odbor
životního prostředí MČ Praha 11 umožňuje zájemcům i bezplatný odběr sáčků na psí exkrementy, a
to dle potřeby. Zájemci si mohou sáčky vyzvednou na zdejším odboru, po předchozí dohodě i mimo
úřední dny.
Náklady na provoz těchto košů v roce 2009:
Nákup nových košů na psí exkrementy
Nákup sáčku na psí exkrementy
Vyvážení košů, doplňování sáčků, jejich údržba

150 tis. Kč
177 tis. Kč
600 tis. Kč
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