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Okresní úřad v Břeclavi
obor životního prostředí
nám. T.G. Masaryka
Břeclav 690 12
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Žádost dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č 106 /1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů

Vážený úřade.
V souvislosti s probíhajícím používání střelby a automatických detonačních zařízení vinařskou obcí
pro plašení špačků vás žádáme o tyto informace.
1 Podle kterého zákona k roku 2016 je možné používat tyto plašící prostředky a jaké jsou kritéria
p'ro zahájení takové činnosti.
2 Je uživatel povinen dodržovat časové rozpětí a od které hod lze tyto používat a do které hod ?
3 Má Policie ČR pravomoc v dodržování režimu zasahovat, má povinnost zasahovat v době po
předpokládaní hodině ukončení plašící činnosti ?
4 Jaké kontrolní mechanizmy je odbor životního prostředí v Břeclavi s touto činností oprávněn
vykonávat, případně postihovat.
Podle našich zkušeností je tento předmětný pták ještě v průběhu září zainteresovaný na potravním
základu dostatečně v přirozeném prostředí mimo rámec vinohradů a během dne není byť v malém
množství výskyt v blízkosti se škodou zaznamenán. Přesto jsou tato zařízení používána někde i
celou noc!
V roce 2016 byl počátek používání zařízení v polovině srpna, v násobně vyšším počtu oproti roku
2014 a to i v blízkosti obcí, veřejných komunikací a vinařských stezek kdy i pro vysoké noční
teploty s nutností větrání otevřenými okny jsou na obtíž veřejnosti, porušování životního prostředí.
V tuto podzimní dobu jde také o vytlačování další fauny z takové oblasti, omezování jejich příjmu
potravy potřebné pro nadcházející zimní období.
Děkujeme,
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Městský úřad Břeclav
odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 42/3
Číslo jednací: MUBR 69144/2016
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Břeclav. 690 81
V Břeclavi dne 26.09.2016

Vyřizuje: Ing. Markéta Done
Telefon: 519 311 2/8
E-mail: market a. done(a>breclav. eu

Žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů — odpověď
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí obdržel dne 20.09.2016 Vaši žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů*
(dále jen „zákon o informacích") o poskytnutí informací týkajících se používání střelby a
automatických detonačních zařízení vinařskou obcí.
V souladu s § 14 odst. 5 zákona o informacích Vám sdělujeme následující:
1. Usmrcování špačků střelbou z důvodu prevence závažných škod na úrodě révy vinné
je umožněno vyhláškou č. 294/2006 Sb. o odchylném postupu pro usmrcování špačka
obecného (dále jen „vyhláška"). Uvedená vyhláška obsahuje kritéria pro uplatňování
střelby jako metody plašení špačka a je ke stažení na internctových stránkách
Ministerstva životního prostředí: http://www.mzD.cz/www/platnalegislativa.nsf.
Používání automatických detonačních zařízení není v rozporu s podmínkami ochrany
volně žijících ptáků uvedenými v § 5a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody"). K používání těchto
metod plašení není třeba žádné povolení z hlediska zákonů na ochranou životního
prostředí.
2. Časové rozpětí usmrcování špačka střelbou je stanoveno v § 3 odst. 1 vyhlášky. Tento
postup lze uplatňovat od 15.08. do 31.10. kalendářního roku, pouze ve vymezeném
denním období začínajícím po východu slunce a končícím hodinu před západem
slunce.
j .

Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o informacích jsou povinné subjekty povinny
poskytovat informace vztahující se kjejich působnosti. Informace týkající se
pravomocí Policie ČR nenáleží do působnosti Městského úřadu Břeclav, odboru
životního prostředí. Z tohoto důvodu Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí
tuto část Vaší žádosti o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o
informacích odkládá. Požadované informace by Vám měla poskytnout přímo
Policie ČR.
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4. Osoby uplatňující odchylný postup mají dle § 5b odst. 5 zákona o ochraně přírody
povinnost do 31.12. každého roku nahlásit Městskému úřadu Břeclav, odboru
životního prostředí počet usmrcených špačků a odevzdat ornitologické kroužky
s informací o datu a lokalitě zástřelu.
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí je v souladu s § 77 odst. 1 písm. o) a
§ 85 odst. 1 zákona o ochraně přírody oprávněn dozírat, jak jsou plněny povinnosti
fyzických a právnických osob vyplývající z předpisů na ochranu přírody a krajiny. Za
nedovolené usmrcování ptáků může být fyzické osobě dle § 87 odst. 2 písm. c) zákona
o ochraně přírody uložena pokuta až do výše 20 000 Kč, právnické osobě může být dle
§ 88 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně přírody uložena pokuta až 1 000 000 Kč.
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Ing. Markéta Done
referentka odboru životního prostředí
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