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Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Prosíme o laskavé zodpovězeni nás|edujÍcÍch otázek:

l)

Máte ve vaši obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?

2)
3)
4)

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 odpověd: prosím, zašlete na dotaz@ kross.cz
Děkuji a přeji příjemný den

Kross, s.r.o.
Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11
lČ: 60473274
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OBECKARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlik
IČO: 44684967, tel.: 25771 1074, e-mail: urad@,obeckarlik.cz
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Kloss, s.r.o.
Václav Kříž
Blatenská 13/2169
148 00 Praha 11
č.j. OUK-830/2017/OP

Věc :

spis. zn. SZ_805/2017

V Karlíku dne 31.8.2017

Rozhodnutí podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ")

Obec Karlík (dále také jen ,,povinný subjekt" nebo ,,Obec") obdržela žádost spol. Kloss, s.r.o.,
Blatenská 13/2169, Praha 11 (dále též ,,žádost" a ,,Žadatel"), dne 16.8.2017, č.j. OUK805/2017/DP, o poskytnutí informace týkající se škodlivých ptáků.
Obec Karlík, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1, tímto dle § 15 odst. 1 InfZ vydává toto

ROZHODNUTÍ
o odmítnuti žádosti žadatele takto:
Otázky Žadatele Č. l až 5 se týkají výskytu škodlivých ptáků a obrany proti nim.
Poskytnutí informací ve shora uvedeném rozsahu se odmítá dle § 15 odst. l InfZ, nebot' se zjevně
nejedná o informaci podle Inf. Zákona.

Odůvodnění:

Požadovanými konkrétními informacemi povinný subjekt nedisponuje, a proto mu nezbývá jinak,
než žádost v tomto rozsahu odmítnout dle § 15 odst. l InfZ, jelikož požadovaná konkrétní informace neexistuje.
Poučení o odvoláni:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím povinného subjektu, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
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Ka:l\' ng. Mane Sommerová
starostka obce Karlík
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