
Dobrý den 

Žádám odpovězení mých dotazů v rámci žádosti o informace dle zák. 106.

1 - Vaše odpověď je nepravdivá. Exkrementy z trávníku odstraňovány nejsou. Sekači je jenom rozprskají 
a zajezdí do trávníku.

2 - I kdyby to co tvrdíte byla pravda, tak nás de facto necháváte v krajně nehygienickém, páchnoucím a 
znečištěném prostředí od cca září do května kdy probíhá poslední a první seč. To jest víc jak půl roku na 
to tady nikdo ani nešáhne. Ovšem s vyjímkou okolí radnice a pár několika dalších míst.

3 - Ta troška pytlíků, které rozmístíte je absolutně nedostatečná. Takže to není relevantní argument.

4 - Od pejskařů vyberete ročně cca 2,8 milionu. Pokud vím, tak 1/4 odvádíte magistrátu na útulky... A z 
toho zbytku dáváte jenom cca 500 tisíc na úklid. Zbytek peněz končí kde? Poplatky vybíráte na pokrytí 
nákladů spojených s chovem psů na území městské části. Ale ty viditelně máte podstatně nižší.

S pozdravem

______________________________________________________________

musím se Vám omluvit za pozdní odpověď na Vaši březnovou stížnost – „Zaneřáděné trávníky“ a zároveň 
bych ráda celou věc uvedla na pravou míru.

Svou první stížnost na zaneřáděné trávníky jste poslala mailem na odb. životního prostředí dne 22. 3., 
kde ji převzal pan Malsa a poté jí bylo přiděleno registrační číslo. Nicméně Vás musím upozornit, že Vaše 
stížnost nepřišla jako „žádost o informace dle zák. 106“, 

Poté jste 21. června poslala „Stížnost na 
vyřízení žádosti“ a urgovala odpověď. Vaše stížnost nebyla evidována jako „Stížnost na nevyřízení 
žádosti o informace dle zák. 106“ jednoduše proto, že Váš březnový mail přišel j
stížnost bez uvedení, že jde o „žádost o informace dle zák. 106“.

Nyní Vám přeposílám vyjádření odb. životního prostředí k Vaší březnové stížnosti na zaneřáděné trávníky 
a zároveň se velmi omlouvám i za kolegy ze odb. životního prostředí za pozdní odpověď:



děkujeme za Váš zájem o okolí, kde žijete a současně se Vám omlouváme, že jsme Vám neodpověděli. 
Řešili jsme v té době více podobných podání a toto jsme omylem také vzali jako vyřízené. V současné 
době se situace zlepšila, protože trávníky se sekají a současně se při seči odstraní i psí exkrementy. 
Nejhorší období je právě koncem zimy a začátkem jara. Proto městská část rozmisťuje a pravidelně 
doplňuje sáčky na psí exkrementy. Bohužel je stále dost neukázněných majitelů psů, kteří po nich 
neuklízí.

S pozdravem

Mgr. Jana Gilíková

Vedoucí odboru životního prostředí



,

tímto Vám poskytujeme odpovědi na Vaše 4 dotazy:

1. „Exkrementy z trávníku odstraňovány nejsou. Sekáči je jenom rozprskají a zajezdí do 
trávníku“ -   Jakým způsobem je tedy řešeno odstraňování psích exkrementů v Praze 13?
Především  je  nutné  říci,  že  obyvatelé  MČ  Prahy  13  mají  povinnost  sbírat  po  psech 
exkrementy do připravených sáčků a odkládat je do odpadkových košů ve správě OŽP. Koše 
jsou  vyváženy  pravidelně  3x  týdně  ve  všech  lokalitách.  Psí  exkrementy  jsou  součástí 
komunálního  odpadu.  Sáčky  jsou  distribuovány  pravidelně  a  v  dostatečném  množství  do 
příslušných stojanů v množství cca 500 tisíc ks ročně. Vyhazování plného sáčku je možné do 
jakýchkoliv  nádob na směsný odpad. Sbírání  psích exkrementů  kontrolují  hlídky Městské 
policie. V případě nedodržování čistoty a pořádku mají strážníci pravomoc občana pokutovat. 
Odstraňování  psích  exkrementů  v  sídlištních  vnitroblocích  a  parcích  z trávníků  je  řešeno 
správcovskými firmami,  které  mají  na starosti  komplexní  péči  o  zeleň.  Z trávníků se psí 
exkrementy odstraní při sečích. Seče probíhají 5 - 6x do roka. Po seči jsou drobné částečky 
exkrementů pohlceny půdou. Z chodníků jsou psí exkrementy odstraněny 1x do roka na jaře 
při  úklidu  posypu.  Hospodářská  správa  ÚMČ  Praha  13  zajišťuje  nárazově  úklid 
prostřednictvím  čtyřkolky  s  vysavačem.  Ta  však  vyjíždí  do  všech  lokalit  pouze  v  době 
vhodných  klimatických  podmínek.  Všechny  služby  ohledně  podpory  čistoty  a  pořádku 
v souvislosti s chovem psů v MČ Praha 13 jsou řešeny bez rozdílu lokality všude shodně.

2. „Necháváte nás v krajně nehygienickém, páchnoucím a znečištěném prostředí od cca 
září do května kdy probíhá poslední a první seč. To jest víc jak půl roku na to tady nikdo ani 
nešáhne. Ovšem s výjimkou okolí radnice a pár několika dalších míst.“    –   Nehygienické 
prostředí a odpovědnost radnice za něj:
Nehygienické je zanechávání exkrementů lidmi na trávnících. Sběr exkrementů je povinnost 
každého chovatele psů. Na dodržování čistoty a pořádku má dohlížet městská policie. 

3. „Ta troška pytlíků, které rozmístíte je absolutně nedostatečná.“    -   Kolik stojí sáčky 
na psí exkrementy za rok a jak často jsou doplňovány do stojanů? 
Odbor životního prostředí zajišťuje pravidelně doplňování sáčků do držáků na 150 koších. 
Nákup sáčků na psí exkrementy se ročně pohybuje mezi 500 tis. až 600 tis. Kč. Jeden sáček 
stojí 1 Kč, tudíž je potřeba minimálně půl milionu sáčků na rok pro pravidelné doplňování do 
stojanů v dostatečném množství 3x týdně. Uvedené služby v MČ Praha 13 jsou i v letošním 
roce dostatečně pokryty – v rozpočtu OŽP je potřebné množství finančních prostředků jak na 
nákup sáčků, tak i na vyvážení košů. Sáčky jsou pejskaři poměrně hojně využívány. Někteří 
lidé si trochu bezohledně trhají celý štos, protože mají  strach,  že nebudou včas doplněny. 
Někdy sáčky rozhazují po sídlišti nezbedné děti. Je nutné říci, že kdyby tato služba nebyla 
obyvatelům poskytována, bylo by prostředí sídliště jistě ještě více znečištěné.

4. „Od pejskařů vyberete ročně cca 2,8 milionu. Pokud vím, tak 1/4 odvádíte magistrátu  
na útulky... A z toho zbytku dáváte jenom cca 500 tisíc na úklid. Zbytek peněz končí kde?  
Poplatky vybíráte na pokrytí nákladů spojených s chovem psů na území městské části. Ale ty  
viditelně máte podstatně nižší“ -   Jak je tedy nakládáno s     poplatky ze psů?
Ročně se vybere z poplatků za psy cca 2,8 mil Kč, jak správně říkáte. Máte pravdu i v tom, že 
z toho připadne asi ¼ MHMP na provoz útulků. Místní poplatek za psa se však nevztahuje 
přímo  k  žádné  službě  úřadu  spojené  s  chovem psů  -  k  údržbě  zeleně,  úklidu  chodníků, 
rozmisťování sáčků na psí exkrementy apod. Poplatek je použit mimo jiné i na výše uvedené 
služby, které zajišťuje OŽP. Majitel (chovatel) psa musí plnit veškeré povinnosti spojené s 



chovem a venčením psa a k tomu ještě hradí uvedený povinný poplatek. Jak již bylo řečeno, 
vyvážení košů v MČ Praha 13 ročně stojí 1,8 mil. Kč z rozpočtu OŽP a k tomu 500 tis. Kč 
stojí nákup sáčků na psí exkrementy.

S pozdravem

Ing. Dana Céová



Dobrý den

žádám o poskytnutí relevantních a pravdivých informací  dle zák. 106..

K textu, který jsem obdržela, mám několik poznámek. Zastavím se jenom u nejkřiklavějších nepravd, 
polopravd a nepřesností uvedených v textu

1 - "Seče probíhají 5 - 6x do roka". Toto tvrzení není založeno na pravdě. Nehledě na to, že naše SVJ s 
Vašim oddělením za posledních pár let mnohokrát muselo komunikovat ohledně neprovedených sečí. 
Dodám, že jste nás většinou ignorovali. Takže se mi tady nesnažte povídat pohádky o 6 sečích za rok.

2 - "Sbírání psích exkrementů kontrolují hlídky Městské policie". K tomuhle jste již obdrželi vyrozumnění 
ze strany Městské policie, že je to nesmysl. Takže opět uvádíte záměrně nepravdu. Nebo spíše 
polopravdu. Když by někoho chytli při činu, tak ano, mohou zasáhnout, ale to je tak asi všechno. 
Pravděpodobnost, že někoho chytnou při činu je na úrovní promile z procenta.

3 - "Z trávníků se psí exkrementy odstraní při sečích." Tato věta je opět nepravda tak jak jsem Vám 
psala již v několika předchozích e-mailech. Stále máme vedle vchodu ty rozježděné placky z psích 
exkrementů, které jsem Vám fotila v březnu. Za celou tu dobu je nikdo neodstranil.

4 - "...jsou drobné častečky exkrementů pohlceny půdou". To je další nesmysl. Na to aby půda vůbec 
něco pohltila, tak by musel být kyprá a ne udusaná jako betom. Absorbční kapacita hlíny je v přímé 
uměře k jeji kyprosti.

5 - "Všechny služby ..... jsou řešeny bez rozdílů lokality všude shodně." Opět uvádíte nepravdu. Je 
obrovský rozdíl mezi údržbou zeleně v oblastí radnice a v naší obastli. A to nemluvím třeba o Velké 
Ohradě. A nebo srovnání Bellušova x Fantova v oblasti mezi ZŠ Trávníčkovou a zadní částí této ulice.

6 - Váš komentář k mému bodu 2 je opakování nepravdy ohledně Městské policie. To že si pejskaři mají 
po svých psech uklízet všichni víme. To že to z nich spousta nedělá je fakt, to že exkrementy leží na 
pozemcích městské části je další fakt. Mně nezajímá to, že nejste schopni uhlídat příčinu a ani Vaše 
výmluvy na pejskaře. Co od Vás chci je informace jak řešíte, či budete řešit stávající nehygienickou 
situaci.

7 - Pokaždé když jdu kolem košů, tak místo na pytlíky je prázdné. Kdy přesně distribuujete pytlíky a kolik 
jich dáváte na každý koš a kolik košů máte?

8 - K Vašemu argumentu ohledně poplatků za psa přiládáme citaci z Doporučení pro obce a města 



Obecní daně (místní poplatky, daň z nemovitostí, poplatek za komunální odpad). Tuto publikaci vydalo 
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Kanceláři veřejnéhho ochránce práv v rokce 2009.

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/Doporuceni_Obecni_dane.pdf

Účelem místního poplatku ze psů je jednak zajištění rozpočtových příjmů (k úhradě nákladů spojených se 
zajišťováním čistoty veřejných prostranství), jednak regulace počtu psů v obci, přičemž zejména z tohoto 
důvodu se v OZV při stanovení sazby obvykle rozlišuje chov psů v bytech a chov psů v rodinných 
domech, případně chov psů v okrajových částech města a chov psů v historickém centru města apod. 
Primárně tak smyslem poplatku není a nemá být posílení obecního rozpočtu, protože pak by se již 
pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž spíše o majetkovou daň. Význam tohoto poplatku je spatřován 
zejm&eac ute;na ve snižování či vyrovnávání negativních důsledků spojených s chovem psů.

Zároveň je nutné podotknout, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 23. ledna 2008, sp. zn. 
2 Afs 107/2007-168, dovozuje, že regulace počtu psů je, resp. má být hlavním smyslem zavedení 
místního poplatku ze psů – v citovaném rozsudku uvádí, že smyslem poplatku ze psů primárně není a ani 
nemá být posílení obecního rozpočtu, protože pak by se již pojmově nejed nalo o&n bsp;poplatek, nýbrž 
spíše o majetkovou daň. Poplatek ze psů tak nemá jiný význam než snižovat či vyrovnávat negativní 
důsledky spojené s chovem psů.

Čili, peníze, které vyberete mají sloužit právě a jenom k eliminaci právě takových věcí jako jsou povalující 
se exkrementy na chodnících.

9 - Vyvážení košů, které slouží všem lidem  v dané oblasti a psí exkrementy v nich de facto tvoří 
minimální část odpadu, nelze zahrnovat do nákladů, na které jsou vynaloženy peníze z poplatků za psy. 
Tyto koše by musely být vyváženy i kdyby tady žadní psi nebyli. Takže opět uvádíte nepravdivou, nebo 
minimálně zavádějící informaci.

10 - Stále jste tedy neodpověděli na to jak:

- odstraňujete psí exkrementy

- jak nakládáte s vybranými prostředky od majitelů psů

11 - Čtyřkolku s vysavačem na exkrementy nikdo v této oblasti neviděl. Takže ji sem viditelně naposíláte. 
Neviděla jsem ji ani já za celou dobu, co v této obasti bydlím, a to velmi často pracuji z domova. Stejně 
tak ji neviděl ani nikdo z našich sousedů přestože to jsou již důchodci a mají velmi dobrý přehled o tom, 
co se zde děje. Opět uvádíte nepravdu. Navíc pravidelně sekám trávník pod našimi okny kvůli alergením 
rostrlinám, které se zde množí jako důsledek zanedbávání úpravy zeleně z Vaši strany. Exkrementy 
odstraňovány rozhodně nejsou. Ptala jsem se i lidí z jiných částí Prahy 13 a jediné místo, kde je 
čtyřkolka k vidění je okolí ; radnic e.



12 - Upřesněte prosím jaký má Vaše čtyřkolka harmonogram čištění různých oblastí městské části. Pokud 
byste uváděla pravdu, tak máte nepochybně jasně rozepsanou mapu Prahy 13 s termíny, kdy se má kde 
ona čtyřkolka vyskytovat. Čili předpokládám, že existuje celoroční harmonogram.

13 - Zároveň by mne zajímaly ty klimatické podmínky, kdy je čtyřkolka schopná vykonávat svoji práci. 
Dívala jsem se na specifikace tzv. Hovníku a nikde žádné limity ohledně počasí, neřku-li klimatu, uvedeny 
nejsou.

 S pozdravem

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaše dotazy.
S pozdravem
Dana Céová, OŽP
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
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