Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:
1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?

2)

3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard"?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či
zemědělcům?

Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

S)

Vaši laskavou odpověď, prosím, zašlete na dotaz@kross.cz
Děkuji

a

přeji příjemný

den

Václav Kříž
Kross, s.r.o.
Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11
IČ: 60473274

vkriz@kross.cz
tel: 603414191

Obec

Jíloviště

Pražská 81, 252 02 Jíloviště
Kross, s.r.o.
Blatenská 2169/1 3
14800 Praha

Vaše

značka :

Naše

značka:

947/2017/0Ú

Věc: Odpověď

informace dle zákona

č.

Vyřizuje:

V Jílovišti dne

Ing. Vladimír Dlouhý

22.08.2017

106/ 1999 Sb. o svobodném

přístupu

k informacím

Vážení,
na základě vaší žádosti ze dne 16.8.2017, která byla do datové schránky
vám zasíláme požadované informace:

doručena

16.8.2017

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
Odpověď:

ne

2) Bráníte se
Odpověď:

nějak

ptákům?

Pokud ano, pak - jak?

ne

3) Setkali jste se
Odpověď:

proti škodlivým

někdy

s

plašiči

škodlivých ptákl'1

značky

„Birdgard"?

ne

4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým

ptákům majitelům

památek

zemědělcům?
Odpověď:

ne

5) Poskytuje vaše obec
Odpověď:

někomu

náhrady škod

způsobené

ptáky?

ne

S pozdravem

Starosta Jíloviště

IČ: 00241334 Tel./fax: +420 257 730 274 Bankovní spojení: česká spořitelna a.s. 4309731379/0800
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Datové schránky

datové

schránky

Dodejka datové zprávy
Věc :

ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas dodán! :

106
497050729
Veřejná datová zpráva
Dodaná
v

Odesflatel : Obec Jfloviště , Pražská 81 , 25202 Jíloviště, CZ
ID schránky: e8rbs4j
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba
Adresát: Kross, s.r.o„ Blatenská 2169/13, 14800 Praha 4, CZ
ID schránky: apzqyc3
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění:

Nezadáno

Naše čís . jednací:
Naše spisová zn .:
Vaše čís . jednací:
Vaše spisová zn .:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno

947/2017/0Ů

K rukám : Nezadáno
Do vlastních rukou : Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:
22. 8. 2017 v 08:08:30 EVO: Datová zpráva byla podána.
22. 8. 2017 v 08:08:30 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena .

https://www .mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwy LDsOOTcwNT...
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Datové schránky

datové
schránky

Doručenka

datové zprávy
Věc: Zadost o informace
ID zprávy: 495654923

Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručen í: 16. 8. 2017 v 15:27:28
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Kross, s.r.o„ Blatenská 2169/13, 14800 Praha 4, CZ
apzqyc3
Právnická osoba
Oprávněná osoba

Adresát: Obec Jíloviště , Pražská 81, 25202 Jíloviště, CZ
ID schránky: e8rbs4j
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Zmocnění: Nezadáno
Naše čís. jednací: Nezadáno
Naše spisová zn.: Nezadáno
Vaše čís. jednací: Nezadáno

Vaše spisová zn. :
K rukám:
Do vlastních rukou :
Zakázáno doručeni fikcí:

Nezadáno
Nezadáno
Ne
Ne

Události zprávy:
16. 8. 2017 v 15:17:53 EVO: Datová zpráva byla podána.
16. 8. 2017 v 15:17:53 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena .
16. 8. 2017 v 15:27:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu§ 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb. , v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena .
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

https://www .mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwy LDsOOTU2NT...
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