Kross, s.r.o.
Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Blatenská 13/2169

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 18. 8. 2017

e-mail: dotaz@kross.cz

148 00 Praha 11

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržel
dne 16. 6. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„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 obce někomu náhrady škod způsobené ptáky?“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu ve formě tohoto přípisu.
K bodu 1: Ano.
K bodu 2: Ano. Ze strany MČ Praha 10 jsou na objekty v její správě instalovány sítě, hroty proti sedání
ptactva, případně jsou realizovány nezbytné stavební úpravy.
K bodu 3: Ne.
K bodu 4: Ne.
K bodu 5: Ne.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 348

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

