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lbaumova@praha6.cz

V Praze dne
14.02.2011

Poskytnutí informaCÍ dle zákona č.l06/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.I06/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 2.02.2011 (doručeno dne 10.02.2011) Vám poskytujeme Vámi
požadovanéinformace:
a) Podrobnější informace o výdajích v souvislosti s chovem psů, kolik se rozmístěno
košů jaké množství sáčků a v jaké finanční hodnotě:
Tato činnost je podchycena ve Smlouvě o dílo na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů
na území Praha 6 (S27412009/0DŽP), uzavřenou dne 6.04.2009 na dobu čtyř let. Dle této
smlouvy ajejích platných dodatků je pro rok 2011 rozmístěno na území městské části 947 ks
odpadkových košů a 475 ks stojanů na pytlíky na psí exkrementy. Většina z nich (805 ks) se
vyváží po celý rok jedenkrát denně, z čehož část (206 ks) se vyváží v zimním období (4 měsíce)
jedenkrát týdně, v letním období (8 měsíců) jedenkrát denně.
Odpadkové koše na exponovaných místech = centrum (71 ks) se vyváží dvakrát denně po celý
rok.
Do každého stojanuna pytlíky na psí exkrementy je denně doplňováno 40 ks pytlíků na psí
exkrementy.
Jednotlivé ceny nelze poskytnout, neboť výběrovým řízením byla vysoutěžena celková paušální
částka, která se každoročně pouze upravuje podle finančních možností městské části - tedy
úpravou rozsahu objednaných služeb.
Pro rok 2011 na výše uvedené služby ajejich rozsah činí celková částka 13.000.000,- Kč , tedy
měsíční paušální částka 1.083.333,33 včetně DPH.
b) Jaké množství odpadu týkající se psů se musí likvidovat?
Množství odpadu nelze vyčíslit, neboť výběrovým řízením byla vysoutěžena celková paušální
částka, která zahrnuje veškeré práce s touto činností související - tedy i likvidaci odpadu

c) o jaký druh odpadu se jedná?
Druh odpadu nelze přesně určit, neboť výběrovým řízením byla vy soutěžena celková paušální
částka, která zahrnuje veškeré práce s touto činností související - tedy i veškerého likvidaci
odpadu. Domníváme se, že se jedná o tyto položky :
likvidace pytlíků s obsahem psích exkrementů
likvidace zničených (nepoužitých) pytlíků na psí exkrementy
likvidace odpadu vznikajícího při vymývání a dezinfekci odpadkových košů
d) Jak, kým a za kolik je tento odpad likvidován?
Odpověď = ddto c)
Tyto práce pro nás zajišťuje společnost Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 1/444, 187 77 Praha 9,
IČO : 60194120
e) Je skutečně odváděno 10% z příjmu poplatku ze psa hl.m. Praze? Ostatní MČ uvádějí

25%?
Stejně jako ostatní městské části odvádíme do rozpočtu hl. m. Prahy 25 % ze skutečného příjmu
místního poplatku ze psa.

S pozdravem
Městská část Praha 6
Úřad městské části
odbor dopravy
a životního prostředí
Čs. armády 23, PSČ 16052
~(27)

Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
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