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Žádost oposkytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Vážení,

k Vaší žádosti o informace týkající se likvidace odpadu spojeného s držením psů Vám
sdělujeme následující:

Získat údaje o skutečném množství odpadu, produkovaného na území městské části psy,
prakticky nelze. Je možné shromáždit informace o likvidaci psích exkrementů, které jsou
majiteli sbírány do sáčků a odkládány do košů určených k tomuto účelu. Další díl různým
způsobem sebraných exkrementů končí v nádobách či kontejnerech na směsný odpad, což již
podchytit nelze. Značná část odpadu dále pochází od psů neukázněných držitelů, kteří si
dosud nezvykli po svých zvířatech uklízet. Tyto exkrementy jsou sbírány z chodníků a jiných
veřejných prostranství v rámci běžného úklidu, jejich podíl v celkovém množství odpadků je
proměnný v závislosti na místě i času a vyčíslit jej není možné.

Městská část zajišťuje distribuci speciálních sáčků a likvidaci do nich sebraných exkrementů
v tomto rozsahu: Kompletů složených ze zásobníku na sáčky a odpadového koše je 171 ks,
samostatných zásobníků na sáčky 109 ks. Celkem je tedy na území Prahy 3 rozmístěno 280
zásobníků a 171 košů.

Další informace ve smyslu Vaší žádosti by bylo nutno zvlášť vyhledat a především zjistit od
firmy, která pro městskou část zajišťuje distribuci sáčků, vyvážení košů a další služby s touto
věcí spojené (popř. od jejích subdodavatelů).
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Pokud máte zájem o tytu údaje, žádáme vás o vyplnění a zaslání přiloženého formuláře -
žádosti o poskytnutí informace.

V daném případě jde o mimořádně rozsáhlé vyhledání informace. Dle sazebníku nařízení
tajemníka Úřadu městské části č. 512009 k poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, předběžně odhadujeme výši úhrady za
poskytnuté údaje takto:

materiálové náklady - výtisk z tiskárny počítače 11,- Kč

náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 1.600,- Kč (200,- Kč/hod.)

celkem 1.611,- Kč.

Znovu upozorňujeme, že údaje, které je případně v našich možnostech vyhledat a poskytnout,
se týkají pouze psích exkrementů likvidovaných prostřednictvím sáčků a košů zajišťovaných
městskou částí, nikoli celkového množství tohoto odpadu, který se na území Prahy 3 tvoří.

S pozdravem
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Ing. Jiří Louša
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