MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice

Kross, s. r. o.
Blatenská 13/2169
148 00 Praha 11

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Pozlovicích dne

ÚMP/DP/877/17

Ing. Bronislava Coufalíková

29.08.2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 16. 8. 2017 byla do naší datové schránky doručena Vaše žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“.
V žádosti požadujete – viz příloha (zaslaný dokument).
V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme:
1. V Městysi Pozlovice nemáme problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými
škodlivými ptáky.
2. Proti škodlivým ptákům se proto nijak nebráníme.
3. S plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“ jsme se dosud nesetkali.
4. Městys Pozlovice neposkytuje žádné dotace na obranu proti škodlivým ptákům
majitelům památek či zemědělcům.
5. Městys Pozlovice neposkytuje nikomu náhrady škod způsobené ptáky.
S pozdravem

Ing. Olga Tkáčová v. r.
starostka
Doručí se na e-mail: dotaz@kross.cz
Městys Pozlovice
tel.: 577 113 071
e-mail: mestys@pozlovice.cz; datová schránka: qubbzyg
č.ú: 11222-661/0100
IČO: 00568708, DIČ: CZ00568708

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:
1)
2)
3)
4)

Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
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

Václav Kříž
Kross, s.r.o.
Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11
IČ: 60473274
vkriz@kross.cz
tel: 603414191

