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KCŠPEE 

Vážená paní starostko, Vážený pane Starosto, 
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Obracíme se na vás podle Zákona 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím. 

Prosíme O laskavě 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 odpověd', prosím, zašlete na dotaZ@krOSS.cZ 

Děkuji a přeji příjemný den 

Kross, s.r.o. 

Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11 
/Č.“ 604 73274 

MěÚ Usti nad Orlici 
Doručenoż 16.08201 7 14151 :11 
ć.j.:iviuuo/28085/2017/OKT 
listy: W přílohy O list přílohy O 
druh příloh datová Zpráva ISDS 
Spis Znak Skan Znak/lhůta. 
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adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ:  00279676   DIČ:  CZ00279676 bankovní spojení: 
tel.: +420 465 514 111  email: podatelna@muuo.cz KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100 
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg 

 

 

Město Ústí nad Orlicí 
odbor životního prostředí 
 
 
Vaše č.j.:  Naše č.j.: MUUO/26065/2017/ŽP/kop 

113/2017 
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Kopecký 

Ze dne: 16.08.2017 Číslo spisu: 113/2017 Tel: 465514240 
  Poč. listů: 1 E-mail: kopecky@muuo.cz 
  Poč. příloh: 0 Datum: 23.08.2017 
  Poč. lis. př.: 0 Místo: Ústí nad Orlicí 

 

Kross, s.r.o. 
 
    
Blatenská 2169/13 
148 00  PRAHA 4 
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Odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
doručenou dne 16.8.2017 
 
Pro přehlednost jsou níže zaslané odpovědi doplněny o otázky (kurzívou) ze žádosti: 
 
1) „Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?“ 
Odpověď: V Ústí nad Orlicí nepravidelně řešíme udržení rozumné míry populační úrovně holubů 
domácích prostřednictvím deratizační firmy. 
2) „Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?“ 
Odpověď: Na městských budovách používáme mechanické zábrany (bodce) k nasedání, máme také 
zakoupen plašič (vizuální odstrašování) k testování v podzimním období 2017. 
3) „Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?“ 
Odpověď: Přímo s touto značkou ne. Dodáváme, že o umístění podobného neselektivního prostředku 
na území města neuvažujeme, i vzhledem k tomu, že by to mohlo být v kolizi s §5a ochrana volně 
žijících ptáků zákona 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny. 
4) „Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či 

zemědělcům?“ 
Odpověď: ne. 
5) „Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?“  
Odpověď: ne. 
 
S pozdravem 
 
 
 

Mgr. Tomáš Kopecký 
      vedoucí odboru životního prostředí 
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