
Dobrý den. 

K Vaší žádosti o podání informací dle zákona č.106/99 Sb. v platném znění Vám sdělujeme následující 

(čísla bodů dle Vaší žádosti –viz příloha). 

      Jen ještě úvodem, případná škodlivost ptáků je vždy subjektivní, a odvíjí se jen od toho, zda 

působí konkrétní škodu určitým lidem. Ptáci jsou přitom přirozenou součástí ekosystému. Z hlediska 

většího výskytu jedinců příslušného ptačího druhu jde jen o to, že pro jejich eventuální přemnožení 

vznikly vhodné podmínky. Nyní ke konkrétním dotazům z Vaší žádosti: 

1) V našem obvodě nejsou problémy se špačky, kormorány a jinými ptáky, s výjimkou 

zdivočelých holubů. Charakter zástavby a souvisejícího obydlení je převážně městského typu. 

Ani v okrajových částích obvodu, kde se vyskytuje zástavba vesnického typu, se nenacházejí 

rozsáhlejší plochy (vinice, sady), kde by mohli např. - špačci působit větší škody. Rovněž škody 

působené kormorány, byť naším obvodem protéká několik vodních toků, se týkají spíše 

větších zarybněných vodních ploch, které se ale nacházejí v městě Plzni již mimo území 

našeho obvodu. Prakticky jediné problémy se týkají výskytu většího množství zdivočelých 

holubů. Ty ale nepáchají škody na majetku města. Jedná se převážně jen o obavy obyvatel 

z případných zdravotních komplikací spojených s výskytem holubů a o znečišťování jejich 

balkonů a jiných míst holuby. K tomu jen uvádíme, že Městský obvod Plzeň 2- Slovany není 

ani správcem obecního bytového fondu, tím méně může zasahovat do práv majitelů 

soukromých domů.  V případě stížností tedy jen doporučujeme obyvatelům obrátit se na 

majitele nebo správce příslušné nemovitosti, aby výskyt holubů vhodnými opatřeními omezil 

(např. zabezpečení půdních prostor, zabezpečení střech a teras). V minulosti se problém 

s holuby řešil i asistovaným chovem dravých ptáků, opatření však nebylo příliš efektivní. 

Rovněž se nepodařilo problém kompenzovat zvažovaným umístěním odchytové klece na 

holuby na městské budově. 

2) S tím souvisí odpověď na otázku č. 2 – v současnosti neprovádíme žádné opatření proti 

ptákům. Přestože jsou na výskyt holubů opětovné stížnosti, jiní občané naopak holuby 

přikrmují. Pokud přitom nedojde k znečištění veřejného prostranství, nejde o jednání 

v rozporu se žádným zákonem a nejde tedy ani o žádný přestupek. Množství holubů tedy 

souvisí i s tím, jaké pro ně občané vytvářejí podmínky. 

3) S uvedeným zařízením jsme se nikdy nesetkali. Na území našeho obvodu, dle dostupných 

informací, není užíváno ani žádnou institucí, nebo jiným subjektem. Na základě Vašeho 

dotazu jsme si sice vyhledali o něm informace na internetu, zatím jsme pro využití tohoto 

zařízení ale neshledali důvody ani vhodnou lokalitu.  

4) Naše obec (městský obvod) žádné takové dotace neposkytuje. 

5) Rovněž neposkytuje náhradu za škody způsobené ptáky. 
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