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K Vaší žádosti, doručené Úřadu MČ Praha 11 dne 9. 2. 2011, k jednotlivým bodům podané žádosti ve věci
odpadu týkající se psů sděluje Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 11 (dále jen "OŽP") následující
údaje:

bod a)
MČ Praha 11prostřednictvím svých dodavatelů zajišťuje úklid ploch veřejných prostranství, která jsou v jejím
vlastnictví nebo svěřena do její správy. Dodavatelé úklidových prací byli řádně, v souladu se zákonem
Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybráni a zajišťují komplexní úklid
svěřených ploch za sjednanou cenu. V rámci sjednaného úklidu neni specifikována samostatná položka na
sběr psích exkrementů, a proto Vám požadovanou informaci "jaké množství odpadu týkajících se psů se musí
likvidovat ", nemůže zodpovědět, protože ji MČ Praha 11 nemá k dispozici.

bod b)
Pojem odpadje řešen § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších piedpisů, ve kterém je uvedeno, že odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má
úmysl nebo povinnost se ji zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona
o odpadech.

Vpřípadě odpadu, který vzniká z úklidu veřejných ploch MČ Praha 11, se jedná o uliční smetky, tj. podle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů - o katalogové číslo 20 03 03.

Přesnější informace o zařazování odpadů (tj. i psích exkrementů) Vám poskytne Ministerstvo životního
prostředí ČR (E-mail: info@mzp.cz). které je jako předkladatel zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek,
oprávněn vysvětlovat případné nejasnosti předmětného zákona.

bod c)
Na území MČ Praha 11zajišťují úklid ploch veřejných prostranství společnosti P.RAGOFLORA GROUP a.s.
(IČ: 28455401), která provozuje i síť odpadkových košů na psí exkrementy Jihoměstská majetková a.s.
(IČ:28199081). Úklid psích exkrementů je zajišťován prostřednictvím dvou úklidových strojů,
a to akumulátorovým vysavačem GLUTTON a motorovou čtyřkolkou.
MČ Praha 11 prostřednictvím OŽP provozuje síť odpadkových košů na psí exkrementy, kterou tvoří 191 ks
košů se stojany na ekologické sáčky, koše se vyvážejí 3x týdně a dle potřeby se tato síť košů doplňuje nebo
z důvodu vandalské činnosti se odpadkové koše vyměňují.
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Za rok 2010 bylo MČ vynaloženo na úklid psích exkrementů celkem 2972 tis. Kč, z toho OŽP vydal částku
1433 tis. Kč za úklid a provoz košů na psí exkrementy, odbor správy majetku prostřednictvím dodavatelské
firmy Jihoměstská majetková a.s. vynaložil na provoz dvou úklidových strojů na likvidaci psích exkrementů
částku 1539 tis Kč.

S pozdravem

Městská část Praha 11
Úřad městské části

Odbor životního prostředí
Vidimova 1325, 14941 Praha 415
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OŽP Vám děkuje za zájem o životní prostředí.

Ing. Yvona Hái ová
vedoucí odboru život 'ho prostředí

Kopie:
Ing. Eva Štampachová - zástupce starosty MČ Praha 11
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