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Poskytnutí informací dle zákona Č. 106/199 Sb.

Vážení,
Odbor místního hospodářství Úřadu městské části Praha - Zbraslav (dále jen OMH) Vám,
jako povinný subjekt poskytuje k Vaší žádosti následující informace:
1) Podrobnější informace o výdajích v souvislosti s chovem psů, kolik je rozmístěno
košů, jaké množství sáčků a v jaké finanční hodnotě?
Odpověd': V katastrálním území Zbraslav a Lahovice je rozmístěno Úřadem městské části
Praha - Zbraslav (dále jen ÚMČ) 61 odpadkových košů (hodnota jednoho koše je cca 3575
Kč). U 33 z nich je k dispozici stojan na sáčky na psí exkrementy. Vyvážení těchto košů je
zajišťováno Odborem komunálních služeb ÚMČ (KOS) 2x týdně. Sáčky jsou pořizovány lx
ročně v celkovém finančním objemu cca 24 000 Kč a množství cca 24 000. Přesná statistika
vydaných sáčků není vedena, ale spotřeba odpovídá přibližně počtu sáčků pořízených.
Vzhledem ke skutečnosti, že vyvážení košů a doplňování sáčků má na starosti KOS, nelze
náklady na vyvážení košů vyčíslit. Vyvážení košů a doplňování sáčků není jejich jedinou
agendou.
Každoročně jsou umísťovány nové koše a dochází k rozšiřování míst osazených stojany na
sáčky na psí exkrementy v závislosti na finančních možnostech a žádostech ze stran občanů.
2) Jaké množství odpadu týkající se psů se musí likvidovat?
Odpověď: Přesné množství odpadů, které jsou vyprodukovány v souvislosti s chovem psů
v k. ú. Zbraslav, není evidováno. Koše jsou určeny nejen pro chovatele psů, ale především
jsou určeny na směsný komunální odpad. Pro potřeby KOS a vyvážení odpadkových košů
jsou určeny čtyři kontejnery o objemu 1100 I a frekvencí svozu jedenkrát týdně.
3) O jaký druh odpadu se jedná?
Odpověď: Vzhledem k výše uvedenému je tento odpad považován za směsný komunální.

/
4) Jak, kým a za kolik je tento odpad likvidován?
Odpověď: Pro potřeby KOS a vyvážení odpadkových košů jsou určeny čtyři kontejnery o
objemu 1100 I a frekvencí svozu jedenkrát týdně. Celkové náklady na tyto čtyři kontejnery
činily v roce 2010 cca 47000 Kč. Poskytovatelem této služby pro ÚMČ Praha- Zbraslav jsou
Pražské služby a. s.
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