Městský úřad v Polici nad Metují
tajemník

Masarykovo náměstí 9 8, PSČ 549 54

Sdělení

k žádosti o poskytnutí informace
Dne 16. 8. 2017 obdržel Městský úřad Police nad Metují (dále jen „městský úřad“), žádost pana Václava Kříže,
zastupujícího firmu KROSS, s.r.o. se sídlem Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11, IČ: 60473274 o poskytnutí
informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, k problémům s tzv. škodlivými ptáky (holuby, špačky, kormorány)
Městský úřad v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI“)
sděluje
následující odpovědi na položené otázky:
1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
Město Police nad Metují nemá na svém území problémy s uvedenými, tzv. škodlivými ptáky.
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
Město se nijak nebrání proti tzv. škodlivým ptákům.
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
S plašiči ptáků jsme se nesetkali.
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
Město Police nad Metují žádné dotace na obranu proti tzv. škodlivým ptákům majitelům památek či
zemědělcům neposkytuje.
Poučení žadatele:

Dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím může stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty podle
§ 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a
nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti
vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle
§ 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt
písemný záznam. Stížnost se podává u Městského úřadu Police nad Metují, a to do 30 dnů ode dne, doručení sdělení
podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle
§ 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. O stížnosti rozhoduje nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Královéhradeckého
kraje.
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tajemník Městského úřadu Police nad Metují
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