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Strana psa, o.s.
Vladimír Helmhacker
Kubelíkova 53
13000

Váš dopis

Zll.

Naše čj
MC05 12299/2011

Vyřizuje 1 linka/email
Kellerová Vendula Ing. 1
2570002461
vendula.kellerova@praha5.cz

Datum
18.02.2011

Věc: Žádost poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Vážený pane Helmhackere,
dovolte, abychom se pokusili maximálně zodpovědět Vaše dotazy.
a) podrobnější informace o výdajích v souvislosti s chovem psů, kolik je rozmístěno košů,
jaké množství sáčků a v jaké finanční hodnotě
ad a) Na území MČ Praha 5 je rozmístěno 120 ks košů na psí exkrementy, které jsou každý
den obsluhovány - vysypání, doplnění sáčků, kontrola. Dále je zajištěno čištění chodníků
mobilním vysavačem a jsou zakupovány samostatné sáčky, které jsou k dispozici občanům
v informačních centrech MČ Praha 5. Výše jmenované náklady čítají 2500000,- Kč vč. DPH
ročně. Toto však nejsou konečné náklady, neboť úklidem psích exkrementů se zabývají další
smluvní partneři MČ Praha 5 v rámci jejich předmětu smlouvy, kdy mimo jiné zajišťují i
úklid psích exkrementů - tyto náklady nejsou samostatně vyčísleny, proto není možné je
zahrnout do celkových nákladů MČ Praha 5 spojených s chovem psů.
b) jaké množství odpadu týkající se psů se musí likvidovat
ad b) nelze vyčíslit, neboť vyjma specializované firmy na úklid psích exkrementů je úklid
zajištěn i dalšími smluvními partnery MČ - úklidové firmy (zejména chodníky, atd.),
zahradnické firmy (úklid v parcích, na parkových cestách atd.)
c) o jaký druh odpadu se jedná
ad c) směsný komunální odpad, kód odpadu 200 310
d) jak, kým a za kolik je tento odpad likvidován
ad d) Nelze vyčíslit, neboť psí exkrementy jsou likvidovány spolu s ostatním směsným
komunálním
odpadem z veřejného prostranství.
Odpad je likvidován každou firmou
jednotlivě na základě zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech.
S pozdravem,
Ing. Petr Haluza, MBA
Pověřen vedením odboru
, Č Praha 5

