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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Úřad městské části
Odbor hospodářské správy a investic
Bechyňská 639
199 00 Praha 9 - Letňany

MC18P002801Z

vÁš DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠEZN.:
VYŘIZUJE:

MC 18 247812011 OHSI
Pavel Fialka

Strana psa o. s.
Kubelíkova 53
130 00 Praha 3

TEL.:
E-MAIL:

284028 152
fialka@letnany.cz

DATUM:

10. února 2011

Poskytnutí

informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme
následující požadované informace:
a) Na území MČ Praha 18 je instalováno 87 ks košů se zásobníkem na sáčky na odkládání psích
exkrementů. Cena jednoho koše vč. zásobníku na sáčky sloupku a objímek činí cca 1.850,- Kč
+ DPH. Spotřeba za rok 2010 byla u papírových sáčků 235.000 ks a u mikrotenových pytlů do
košů 8.500 ks. Celkové náklady na sáčky a pytle činily za rok 2010 cca 250.000,- Kč vČ. DPH.
b) Celkové množství likvidovaného odpadu týkajícího se úklidu po psech nelze samostatně
vyčíslit. Odpad z těchto košů je svážen a likvidován společně s odpadem z ostatních košů na
směsný odpad a odpadem z likvidovaných černých skládek.
Pro Vaši informaci ještě uvádím, že pouze mobilním vysavačem na psí exkrementy bylo v roce
2010 sebráno po obci cca 9,5 t psích exkrementů. Tato služba je zajišťována samostatně
prostřednictvím soukromé firmy.
c) Jedná se o psí exkrementy a použité papírové sáčky a mikrotenové pytle.
d) Tento odpad je společně s odpadem specifikovaným v bodě b) likvidován velkoobjemovými
kontejnery prostřednictvím firmy Pražské služby a.s. Náklady na likvidaci nelze - viz bod b)
samostatně vyčíslit.
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vedoucí: 284028 112,113
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