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Dobrý den,

v příloze zasílám žádost o informace.



ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ

- FYZICKÁ OSOBA -

Komu je tato žádost adresována: Městský obvod Ostrava Jih
Podrobnosti k vyřízení žádosti: Informace prosím zaslat elektronicky do datové schránky.

Dobrý den, dle znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v aktuálním 
znění, prosím o informace.

Dle vyjádření pana radního Witosze najednání zastupitelstva města Ostravy dne 24.6.2020 
náklady na sběr a likvidaci psích exkrementů v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
převyšují příjmy z poplatků za psy.

Rád bych se proto tímto zeptal, jaká je v tomto ohledu situace na Ostravě - Jihu:
1) Jaký je počet psů registrovaných v městském obvodu Ostrava Jih?
2) Kolik peněz ročně tento městský obvod vybere na poplatcích za psy?
3) Pokud je takové číslo známo - jaké jsou roční náklady na sběr a likvidaci psích exkrementů?

Děkuji



statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih 
Úřad městského obvodu
odbor právní

Vaše značka:
ze dne:
Č.j.: JIH/058142/20/OPR/Hoj
Sp zn. S-JIH/054155/20/OPR/7
Vyřizuje Mgr. Martin Ilojecký
Telefon: + 420 599 430 285
Fax: + 420 599 430 416
E-mail: martin hoieckvíS/ovaiih cz
Datum: 8. 7. 2020

INF 17/2020

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Vážený pane inženýre,

dne 26. 6. 2020 obdržel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih pod čj. J1H/054155/20/OPR žádost o informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
,,ZoSPI“) týkající se nákladů na sběr a likvidaci psích exkrementů v městském obvodě Ostrava-Jih.

V žádosti jste požadoval poskytnout odpověď na níže uvedené dotazy, na které Vám současně odpovídáme:

1. Jaký je počet psů registrovaných v městském obvodu Ostrava Jih?

V městském obvodě Ostrava-Jih jc k 30 6. 2020 registrováno 6 229 psů.

2. Kolik peněz ročně tento městský obvod vybere na poplatcích zapsy?

V roce 2019 se vybralo na místním poplatku ze psů 3.832.488,31 Kč.

3. Pokud je takové číslo známo - jaké jsou roční náklady na sběr a likvidaci psích exkrementů?

Roční náklady na výsyp košů na psí exkrementy činí 61.260,- Kč. Avšak pokud jde o ruční sběr, např. 
z veřejných prostranství, částka nejde finančně vyčíslit, neboť službu vykonává příspěvková organizace 
Technické služby Ostrava-Jih v rámci provozního příspěvku.

Děkujeme Vám za Vámi projevený zájem o věci veřejné a o výsledky naší práce

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník
(dokument je elektronicky podepsán)
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