
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK

Útvar tajemníka

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 18/2017
Č.j.: MJ/42965/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne  17.08.2017  obdržel  Městský  úřad  Jeseník,  Odbor  životního  prostředí,  žádost  o  poskytnutí
informace  v souladu  se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).

Žádost o sdělení: 

➢ Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
➢ Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům?
➢ Setkali jste sen někdy s plašiči škádlivých ptáků značky „Birdgard“?
➢ Poskytuje  vaše  obec  dotace  na  obranu  proti  škodlivým  ptákům  majitelům  památek  či
zemědělcům?
➢ Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

K dané žádosti bylo sděleno:

1. Ve městě Jeseníku vzhledem k nadmořské výšce a klimatickým podmínkám problémy s holuby
a špačky nejsou.  Na území jesenického regionu však jednou za čas v případě velmi tuhých
mrazů dochází k invazi kormoránů velkých na vodní toky a vodní nádrže z Polska.

2. Tento problém řeší příslušná MO ČRS nebo vlastníci vodních nádrží s naším úřadem - orgánem
ochrany  přírody  podle  §  5b  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny
v platném znění (odchylný postup při ochraně ptáků). Tento proces má svá pravidla a v případě
povolení  odchylného  postupu  jsou  stanoveny  způsoby,  které  je  možné  k  regulaci  populace
kormoránů (občas i volavek popelavých) použít. Jedná se o plašení,  odstřel několika povolených
kusů za rok nebo kombinaci obojího.

3. S plašiči ptáků Birdgard jsme se nesetkali, protože způsoby plašení jsou vždy na žadateli o odchylný
postup. Úkolem veřejné správy není v tomto procesu nabízet jakékoliv zboží.

4. Vzhledem k tomu, že město Jeseník nemá problémy se škodlivými ptáky, neposkytuje ani finanční
prostředky.

5. Město Jeseník jako obec s  rozšířenou působností  nemá kompetenci  k  poskytování  náhrad škod.
Náhrady  škod,  způsobené  vybranými  zvláště  chráněnými  druhy  živočichů,  poskytuje  stát
prostřednictvím  příslušného  orgánu  ochrany  přírody,  kterým  je  v  našem  případě  Krajský  úřad
Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Nově se od 1. 1. 2018 budou náhrady
škod znovu vztahovat i na kormorána velkého, a to podle novely č. 197/2017 Sb., kterou se mění
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod.
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