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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Úřadu městské části Praha 15 byla dne 16.8.2017 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v níž požadujete „zodpovězení následujících otázek:
1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak?
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či
zemědělcům?
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?“
V souladu s vnitřními předpisy byla uvedená žádost postoupena k přímému vyřízení
Kanceláři úřadu a tajemníka.
Na základě vyjádření odboru životního prostředí Vám sdělujeme následující:
ad 1) v obci neevidujeme problémy se škodlivými ptáky, výjimečně je městské části zaslána
stížnost jednotlivého občana na zvýšený počet holubů (přibližně 1-2 ročně) s žádostí o radu,
jak se s problematikou na balkoně vypořádat,
ad 2) městská část neinstaluje plošně ani lokálně žádné ochrany před ptáky,
ad 3) nesetkali jsme se s výrobky značky „Birdgard“,
ad 4) městská část neposkytuje žádné dotace ani náhrady, náhrady ze zákona platí stát, dotace
vypisuje magistrát či SFŽP atp.
ad 5) náhrady škod způsobené ptáky nebyly městskou částí poskytnuty, ani nebyl vznesen
tento požadavek.
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