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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací
Vážený pane, Úřad MČ Praha - Suchdol, odbor realizace staveb, dopravy a ochrany životního
prostředí obdržel dne 09.02.2011 vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Na základě dostupných podkladů sděluji následující:
a) Množství odpadu, související s chovem psů na území Městské části Praha - Suchdol, nelze
bohužel blíže určit. Vzhledem k převažující zástavbě rodinných domů lze předpokládat, že část
těchto odpadů likvidují sami majitelé (spolu s ostatním domovním odpadem), část pak ti
zodpovědnější chovatelé prostřednictvím venkovních odpadkových košů, ale stále jich dost zůstává
.,na veřejných prostranstvích (kde je část uklizena našimi pracovníky v rámci úklidu komunikací)
b) Převažujícím druhem odpadu "jsou samozřejmě tuhé exkrementy (ostatní odpady, jako např.
obaly od krmiv, jsou obvykle likvidovány s ostatním domovním odpadem)
c) Odpady, které jsou odhozeny do venkovních odpadkových košů, vyváží na základě smlouvy
firma Vyďra - čistící služba, s.r.o., IČ 49688090. MČ má v ulicích rozmístěno celkem 61
odpadkových košů, z toho 41 betonových na běžný odpad a 20 plastových speciálních košů na psí
exkrementy (se stříškou na papírové sáčky na jejich sběr). Protože majitelé psů odhazují odpad do
obou typů košů, a stejně tak do košů na psí exkrementy jsou odhazovány i jiné druhy odpadů, nelze
náklady na likvidaci přesněji určit, nicméně cena za vyvážení 1 koše (stejná pro oba typy) je 183,60
Kč měsíčně (153,- Kč bez DPH) při-frekvenci 3x týdně (cena zahrnuje manipulaci, dopravné,
skládkovné a další vynaložené náklady). Na 20 "psích" košů tedy 44 064,- Kč za rok.
V případě potřeby upřesnění nebo dalších informací mne samozřejmě můžete kontaktovat. S
pozdravem a přáním hezkého dne
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