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   1.   Shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu je najít, pokud možno, optimální řešení likvidace psích exkrementů.
V posledních letech dochází v obci k nárůstu počtu chovaných psů a to především v bytových 
domech. S tím úzce souvisí vzrůstající znečišťování chodníků, místních komunikací, parků, 
travnatých ploch a ostatních veřejných prostranství psími výkaly. I když pro majitele psů 
vychází povinnost sbírat po svých miláčcích výkaly ze zákona (například z § 28 zák. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích), mnoho pejskařů tak nečiní. Proto je cílem tohoto projektu 
najít přijatelné řešení likvidace psích exkrementů jak pro většinu chovatelů psů, tak pro 
samotnou obec.

   2.   Popis stávající situace:

V roce 2007 bylo v obci evidováno cca 295 psů. Počet nepřihlášených psů jde odhadnout jen 
stěží. Pro majitele psů úřad obce zajišťuje nákup a bezplatnou distribuci mikroténových a 
papírových sáčků na psí exkrementy. Občané mají možnost si tyto sáčky bezplatně 
vyzvednout v provozní době úřadu obce. Při výdeji sáčků se neprověřuje, zda má občan psa 
přihlášeného. To zaručuje, že si sáčky na psí exkrementy může bez problémů vyzvednout 
každý, kdo o to projeví zájem. (Například i návštěvník obce.) Použitý sáček se odhazuje do 
nejbližšího odpadkového koše nebo nádoby na směsný komunální odpad. Pejskaři jsou 
preferovány mikroténové sáčky před papírovými, a to pro jejich skladnost. Pokud majitel psa 
po svém miláčkovi neuklidí a je přistižen pracovníkem úřadu, je tato situace řešena na místě 
domluvou a nebo jako přestupek při přestupkovém řízení. Nadměrně znečištěné prostory pak 
čas od času musejí uklízet pracovníci Místního hospodářství obce. Občané jsou o možnosti 
vyzvednout si bezplatně sáčky na psí exkrementy informováni při přihlašování psa a 
v hlášeních obecního rozhlasu.
Příjem z poplatků za psa činil v roce 2007 celkem 83.964,- Kč. 
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   3.   Možnosti řešení problematiky likvidace psích exkrementů.

Oproti stávajícímu stavu se nabízí několik možností řešení:

a) Nákup odpadkových košů s držákem na sáčky.
     +  výhodou tohoto řešení oproti stávajícímu stavu je snadnější dostupnost sáčků pro      
         majitele psů. 

-  nevýhodou jsou zvýšené nároky na pořízení a údržbu celého systému (cca 3.800,- Kč 
    za jeden koš).
-  držáky na sáčky jsou častým lákadlem pro vandaly.

     -  pejskaři většinou nejsou ochotni se k takovému koši vracet několik desítek metrů, tak že 
        tyto koše by bylo nutno rozmístit velice blízko sebe.

b) Nákup vysavače na psí exkrementy a přijmutí nového zaměstnance na půl úvazku.
      +  velikou výhodou tohoto řešení by byla úplná eliminace nezodpovědných majitelů psů.
      +  dle osobních rozhovorů by si toto řešení přáli snad všichni chovatelé psů.
      + též -  odpovědnost za čistotu veřejných prostranství by v plném rozsahu přešla na obec.

-  velká vstupní investice za vysavač (cca 80.000,- Kč až  150.000,- Kč).
-  velké mzdové náklady na pracovníka na půl úvazku (cca 139.320,- Kč ročně).
-  a další provozní náklady na vysavač. 

 
c) Úprava stávajícího systému distribuce sáčků a nahrazení sáčků mikroténových, sáčky
    z bioplastů.
       +  velkou předností distribuce sáčků z bioplastů a papírových sáčků na psí exkrementy 
           přímo uživatelům jsou nulové ztráty při distribuci.
       +  bylo by dobré zajistit distribuci sáčků na více místech (například v obchodech s  
           pultovým prodejem).
       +  sáčky z bioplastů nemají negativní vliv na životní prostředí (můžou se spalovat,
           ukládat na skládkách, případně kompostovat)

-   nevýhodou sáčků z bioplastů je v současnosti jejich vyšší cena oproti sáčkům 
    mikroténovým ( cca 0,40 Kč mikroténový sáček, 

                                      cca 1,40 Kč bioplastový sáček, fa: HBABio,
                                      cca 2,98 Kč bioplastový sáček, fa: K.O.S. – plastic)

-  tento systém vyžaduje od majitelů psů aktivnější přístup pro zajištění si sáčků na 
           psí exkrementy.
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   3.   Vyhodnocení možností řešení likvidace psích exkrementů.

Pokud budeme uvažovat o příjmu obce za poplatky ze psů, které činily v minulém roce 
83.964,- Kč, jako o horní hranici investic, doporučuji zvolit variantu c).

Předpokládané náklady na pořízení sáčků na psí exkrementy z bioplastů a papírových sáčků 
pro rok 2008:

cca 25000 ks x 1,40 Kč = 35.000,- Kč 

Doporučuji zakoupení obou druhů sáčků, aby pro majitele psů zůstala možnost výběru jako 
v předešlých letech. Dále doporučuji nakupovat sáčky s potiskem, neboť se tak značně 
minimalizuje jejich případné zneužití k jiným účelům a tím se sníží stránka nákladů.

   4.   Časový harmonogram:

- duben 2008: nákup zkušební série sáčků na psí exkrementy z bioplastů
( zakoupeno 1500 kusů )

- červen 2008: vyhodnocení poznatků o nových sáčcích z bioplastů
- červen 2008: na základě vyhodnocení poznatků jednání s vedením obce o nákupu

potřebného množství sáčků z bioplastů.
      -    červenec 2008: propagační kampaň na podporu užívání sáčků z bioplastů.
      -    únor 2009: vyhodnocení projektu.
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