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Městský úřad Břeclav
odbor životního prostředí
nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 61698/2017

V Břeclavi 21.08.2017

Vyřizuje:Bc. Ondřej Veteška
Telefon: 519 311 218
E-mail: ondrej.veteska@breclav. eu

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 16.08.2017, Vám zasíláme odpověď na uvedené otázky:
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 plašiěi 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?
Pro hodnocení problematiky týkající se ptačích druhů na území Města Břeclav je nezbytné
definovat podstatu škodlivosti těchto živočichů. Například z pohledu zákona č. 326/2004 Sb.,o
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, jsou jako škodliví živočichové
označováni živočichové škodící rostlinám nebo rostlinným produktům. Naopak odlišné je
pojetí škodlivosti z hlediska vzniku ekonomických ztrát na produkci, zvýšených výdajů na
opravy, údržbu a správu majetku, které jsou způsobeny činností některých živočišných druhů.
Zejména činností početných hejn špačka obecného a kormorána velkého mohou vznikat
hospodářské škody na člověkem intenzivně využívaných pozemcích, které poskytují těmto
ptačím druhům dostatek potravní nabídky. Protože aktivity Města Břeclav primárně nesměřují
k rybníkářství, rybářství nebo pěstování ovoce, nejsou špaček obecný ani kormorán velký
označováni za škodlivé druhy. Holubí trus, který ulpí na povrchu objektů ve správě Města
Břeclav, je odstraňován v rámci údržby těchto objektů. Jediným ochranným opatřením proti
znečišťování některých budov ptačím trusem je instalace nerezových hrotů, které brání
dosedání ptactva na římsy, atiky, parapety aj. Na základě výše uvedeného není na území Města
Břeclav špaček obecný, kormorán velký, holubi ani žádný jiný ptačí druh označován jako
škodlivý a Město Břeclav nezajišťuje žádnou jinou obranu proti jejich činnosti. Obrana proti
případným škodám způsobeným ptactvem není finančně podporována z rozpočtu Města
Břeclav a zemědělcům ani majitelům památek nejsou poskytovány dotace na tyto účely.
Rovněž Město Břeclav nehradí nikomu škody způsobené ptactvem. S plašiči značky
„Birdgard“ se Město Břeclav nikdy nesetkalo.

Ing. Hana Hřebačková
vedoucí odboru životního prostředí
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