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Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Žádost o informaci z 16. srpna 2017: 
 
Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
Prosíme o laskavé 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? 
 
Vaši laskavou odpověď, prosím, zašlete na dotaz@kross.cz 
 
Děkuji a přeji příjemný den 

 
 
XY 
 

Odpověď na žádost o informaci z 28. srpna 2017: 
 
Město Bílina obdrželo 16.08.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o informaci, týkající se škod 
způsobených škodlivým ptactvem ve městě Bílina. K jednotlivým bodům Vám sděluji následovné: 
 
1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky? 
 
Ke škodám způsobeným ptactvem dochází holubem domácím (Columba livia f. domestica) 
a kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo sinensis). 
 
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak? 
 
K eliminaci nárůstu populace holuba domácího instalujeme mechanické zábrany na budovy. Dalším 
opatřením je umísťování odchytových zařízení na nejvhodnější lokality v průběhu měsíců leden-únor-
březen. K zamezení a snížení škod kormoránem velkým předcházíme škodám – stanovením 
odchylného postupu pro plašení a odlov kormorána velkého na vybraných rybářských revírech. 
 
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“? 
 
S plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“ jsme se nesetkali. 
 
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či 
zemědělcům? 5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky? 
 
Obec neposkytuje dotace ani náhrady škod způsobených ptáky. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Helena Volfová 
vedoucí oddělení životního prostředí 
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