!sTRANA PSA, o. s.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDÍ,
DOPRAVY A ROZVOJE

Kubelkova 53
13000 Praha 3

Váš dopis zn.

Naše značka

11.2.2011

PI0-017882/2011

Věc: Žádost

O

Vyřizuje/linka

Kaštovský/365

V Praze dne

2011-02-15

poskytnutí informace

Dobrý den.
s odkazem na Váš dopis doručený dne 11.2.2011, zasíláme požadované
dotazů:
a)

b)
c)
d)

informace, v členění dle Vašich

V plochách veřejné zeleně, svěřené do správy či ve vlastnictví Městské části Praha 10, máme
v současné době umístěno cca 380 odpadkových košů. Dalších 50 ks odpadkových košů
obhospodařujeme v ulicích Prahy 10. Ve správě naší radnice je také 217 zásobníků na sáčky pro úklid
psích exkrementů. Tyto zásobníky jsou buď součástí koše nebo jsou umístěny samostatně. Náklady na
zakoupení koše se pohybují v rozmezí 2500 - 3700 Kč/kus dle typu. Náklady spojené s doplňováním
úklidových pytlíků činí přibližně 60 tis. Kč/měsíc (doplňováno je cca 40 tis. ks pytlíků).
Podotýkáme, že v ulicích městské části jsou stovky dalších odpadkových košů, např. v počtu 496 ks, o
které se stará Technická správa komunikací hl. m. M. Prahy. Dále jsou k dispozici odpadkové koše
jiných organizací a subjektů.
Odstraňovány jsou psí exkrementy, a to v přibližném množství 3,4 tuny za měsíc.
Na veřejných lochách se jedná o psí exkrementy.
Úklid psích exkrementů je zajišťován v rámci plošného úklidu chodníků, tzn. běžným zametáním
chodníkových ploch. Dodavatelem těchto prací je sdružení ,;Společenství dodavatelů ROSSY service".
Vzhledem k tomu, že tento úklid je zaměřený na odstraňování veškerých viditelných nečistot, nelze
jednoznačně vyčíslit náklady výhradně určené pouze na úklid psích exkrementů.
Jiným způsobem úklidu psích nečistot, hrazeným radnicí Prahy 10, je použití mobilních vysavačů čtyřkolek. Tato činnost je smluvně zajišťována společnosti Rossy service a. s. elkové náklady na
provoz čtyřkolek se pohybují ve výši 650 tis. Kč za měsíc.
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S pozdravem

Ing. Petr Stárek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

Úřad městské části Praha 10
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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Odbor životního prostředí,
dopravy a r0rlple
Vršovická 68, 101 38'f>~~~01067093365

Urednt hod my:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.3().4- fax: +420267093291
čt
8.00 - 12.00
http://www.prahal0.cz
e-mail: posta@prahal0.cz

