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Odpověď:   

 Vážený pane,  
 
Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
obdržel dne 16.08.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti 
požadujete informace týkající se problematiky ptactva ve městě.  
 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ Vám k Vaší žádosti sděluje následující:  

 

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?  

 

1) Ve městě Šumperku není v současnosti zaznamenán případ přemnožení vámi 
uvedeného ptactva. Na území města byly rovněž prováděny kontroly Krajskou 
hygienickou stanicí Olomouckého kraje a dalších dotčených orgánů. Ze strany 
těchto orgánů nebyly evidovány případy přemnožení, ani žádné poznatky o výskytu 
chorob u lidí způsobených přenosem od holubů či jiného ptactva ve městě 
Šumperku.  

  

2) Každý vlastník nemovitosti je povinen provádět taková opatření, která by 
zabraňovala případnému přemnožení ptactva (například nekrmit ptactvo, řádně 
uzavřít střešní prostory, využít i ochranný systém, nebo ochranné sítě proti vniknutí 
ptactva). V případě, že tato opatření nejsou účinná a dojde k přemnožení ptactva, 



 

je namístě provést jejich odchyt a následně jejich likvidaci. Toto však mohou 
provádět pouze specializované firmy, které si vlastník nemovitosti zajišťuje sám na 
své náklady.   

 

3) Ne, s těmito plašiči jsme se dosud nesetkali.  
 

4) Ne, město Šumperk dotace tohoto typu neposkytuje.  
 

5) Ne, město Šumperk náhrady škod způsobené ptáky neposkytuje.  
 

 

 

Podklady pro odpověď poskytl Odbor životního prostřední MěÚ Šumperk.   

 

 

S pozdravem, 

 

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí    


