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Městská část Praha-Suchdol
Uřad městské ěásti Praha-Suchdol

Suchdolské nríměstí 73413. |65 00 Praha-Suchdol. tel.: 22092 |218

Strana psa, o.s.
Kubelkova 53
130 00 Praha 3

VÁŠ DoP|sZNÁ(:Ky/ ZE DNE

Věc: Zádost o informace d1e zákona 106/1999 Sb'

Na základě Vaší žádosti o informace vám sdělujeme:

a) na izemi MČ Praha-Suchdol je evídováno (tj. k místnímu poplatku ze psů je přihlášeno)
540 osů
t; vČ rrala - Suchdol vybrďa na poplatku ze psů k 30.6. 2o1o 173 000.- Kč (z této
částky se odvádi 25 % do rozpočtu hl'm. Prahy)
c) MC Praha-Suchdol nemá žádné další příjmy v souvislosti s chovem psů
d) vydaje MČ Praha-Suchdol v souvislosti s chovem psů na jejím území se skládají ze 3
položek (vše ceny včetně DPH):
- papírové soupravy pro úklid psích exkrementu, 40 000 ks za rok, cena 1 Kčlkus, celkem
40 000'- Kč
- obsiuha (v1vaŽení) odpadkových košů na psí exkrementy, počet košů 20' četnost vyvžžení
3x týdně, náklady 184 Kč/koš/měsíc, celkem 44 160'- Kč
- obnova poškozených,/zničených košů nebo jejich částí, cca 5 000 Kč za rok
Celkové jednoznačně vyčíslitelné roční výdaje tedy činí cca 90 000,- Kč za rok. Další výdaj e
představuje pravidelný ruční a strojní úklid komrrnikací, zvláště chodníků, kde část nepořádku
je tvořena exkementy psů nezodpovědných chovatelů - nelze samostatně lyčíslit.
e) výdaje MČ Praha-Suchdo1 v souvis1osti s chovem psů na jejím území celkem činí: viz
bod d)
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Ine' Jana Krulíková
tajemnice UMC Praha-Suchdol

ADRESA
suchdo]ské nám' 734l3
]ó5 00 Praha Suchdo]

TELEFON
22092 t218
Íax] 22092 0144

E.MAIL
posta@praha-suchdol.cz
e.podat€lná@pÍaha.suchdol.cz


