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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 07. listopadu 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí údajů k těmto otázkám:
1. Kolik psů je u našeho úřadu přihlášeno dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., o místním
poplatku ze psů (dále jen „Vyhláška“), a v jakých počtech v jakých kategoriích dle § 2
Vyhlášky?
2. Jaký byl výnos poplatku dle § 2 Vyhlášky 2015, 2016, 2017? Jaký výnos je očekáván v roce
2018?
3. Jaká byla výše celkových nákladů vynaložených na úklid veřejných prostor v týchž letech?
4. Pokud má povinný subjekt takové informace k dispozici, jaká byla výše nákladů v týchž
letech vynaložených na úklid bezprostředně související s chovem psů, zejména tedy údržbu
a doplňování zásobníků na výkalové sáčky, úklid výkalů, údržba poškozené zeleně etc.
5. V jaké výši byly v týchž letech vynaloženy náklady na nápravu škod způsobených chovem
psů, tedy zejména psí močí zkorodované předměty, poškozené fasády etc.

Informace žádáte zaslat na Vaši e-mailovou adresu, případně na adresu pro doručování.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
1. K 12.11.2018 bylo v Praze 7 přihlášeno
Z toho držitelé 1 psa
držitelé 2 psů
držitelé 3 psů
držitelé 4 psů
celkem

1 737 psů.
1 542
88
5
1
1 636 držitelů

Počty podle kategorií Obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním
poplatku ze psů:
§ 2 odst. 1 písm. a)
písm. b)

895 držitelů
31 držitelů

§ 2 odst. 3

675 držitelů

§ 2 odst. 4

7 držitelů

§ 6 odst. 1 písm. a) – d)

28 držitelů

2. V roce 2015 bylo vybráno na místním poplatku ze psů 1 630 302,10 Kč, z toho 25% v částce
407 575,52 Kč bylo odvedeno na MHMP a v rozpočtu městské části Praha 7 zůstalo
1 222 726,58 Kč.
V roce 2016 bylo vybráno na místním poplatku ze psů 1 485 406,68 Kč, z toho 25% v částce
371 351,67 Kč bylo odvedeno na MHMP a v rozpočtu městské části Praha 7 zůstalo
1 114 055,01 Kč.
V roce 2017 bylo vybráno na místním poplatku ze psů 1 551 863,06 Kč, z toho 25% v částce
387 965,76 Kč bylo odvedeno na MHMP a v rozpočtu městské části Praha 7 zůstalo
1 163 897,30 Kč.
Předpokládaný výběr místního poplatku ze psů v roce 2018 je cca 1 300 000 Kč, z toho bude
25% odvedeno na MHMP.
3. Rok 2015

21 064 600 Kč

Rok 2016

17 557 200 Kč

Rok 2017
20 350 800 Kč
V tomto roce přebírá úklid spol. 7U s.r.o., dochází k navýšení předmětu smlouvy i navýšení
ceny (+ úklid zeleně, objektů dětských hřišť)
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4. K dispozici máme pouze informace ve vztahu nákladů na sáčky na psí exkrementy, které se
ale fakturují až od okamžiku převzetí úklidu spol. 7U s.r.o., a jedná se tedy o částku pouze
za II. pololetí roku 2017 ve výši 199 929 Kč.

5. Informace o nákladech přímo vynaložených na nápravu škod způsobených chovem psů,
zejména poškození psí močí zkorodované předměty, poškozené fasády apod. nevedeme,
neboť takto poškozené předměty či fasády mohou být ve vlastnictví i jiných subjektů, než
MČ Praha 7.

S pozdravem

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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