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Žádost o vyjádření k ochraně veřejného zdraví

Vážení,

dovolujeme si Vás, jako orgán ochrany veřejného zdravi, znovu požádat o vyjádření, že je potřebné v zájmu
veřejného zdraví omezit populaci havrana polního Ve Vymezených lokalitách Sezimova Ústí. Vaše vyjádření
by bylo použito jako jeden z podkladů pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody, který by V tom smyslu mohl
rozhodnout o odchylném postupu v ochraně volně žijících ptáků ve smyslu s 5b zákona č' LL4/I992Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Sezimovo Ústí a vedení města se opakovaně zabývají stížnostmi občanů města Sezimovo Ústí
na přítomnost enomního množství havranů polních v někteých lokalitách města. Kolonie v parku na
náměstí T. Bati čítá 36 hnízd a v kolonii za domem čp. 500 v Lipové ulici se nachází 16 hnízd, další početná
kolonie je u zdravotního střediska (39 hnízd) a několik i v zahradě u ZUŠ v ul. Nerudova. Havrani, hnízdící od
března do června, jsou hluční ptáci, hlasitým krákáním vymezují prostor kolem vlastního hnízda a tím b'ývají
lidem v okolí nepříjemní. obyvatelé sousedních domů si na hluk prakticky neustále stěžují, cítí se jím
obtěžováni a hluk nepříznivě zasahuje do jejich poklidného souŽití. V bezprostřední blízkosti hnízdišť se
navíc nachází i školní areál Vyššíodborné školy, Střední školy, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, a
Základní umělecké školy, které jsou dopady vysoké koncentrace havranů také přímo dotčeny. S takto
vysokou koncentrací ptačích jedinců na malé ploše je zároveň spojena í další negativní okolnost v podobě
silného znečišťování veřejného prostranství parku, chodníků, laviček a dalšího parkového mobiliáře pod
stromy ptačím trusem, což znemožňuje užívání tohoto prostoru, jako přirozeného místa k odpočinku či
dětského hřiště tak, jak tomu bylo donedávna. Počet ptáků v koloniích se V porovnánís minulými léty, kdy
byla situace ještě únosná, totiž stále zvyšuje a narůstá tak riziko negativního ovlivnění zdravotního stavu
obyvatelstva a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Danému stavu nepomohl ani
povolený shoz většiny hnízd či kácení a ořezy několika stromů, provedené v minulých letech
v mimohnízdním období. Jediným způsobem jak udržet počet hnízd na přijatelné úrovni, je tak provádět
zásahy v hnízdním období.

V tom smyslu si dovolujeme obrátit se na Vás, jako orgán ochrany veřejného zdravi, se žádostío součinnost
při řešení tohoto problému a vydání stanoviska ve smyslu ust. 5 82 odst. 2 např. písm. a), l) zákona č.
z58/2o0o Sb., o ochraně veřejného zdraví, že je potřebné a žádoucí v zájmu veřejného zdravíomezit počet
havranů polních ve městě Sezimovo Ústí tak, aby dle s 5b zákona o ochraně přírody a krajiny mohl orgán
ochrany přírody rozhodnutím stanovit po postupu uvedeného v 5 5a odst. 1 a 2 cit. zák.
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OTISK RAZITKA

MUDr' Radka Moravcová
vedoucí protiepidemického oddělení TA
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Vyřizuje : MUDr. Moravcová
Tel. číslo: 3877|24|4

Datum: 17.4.2018

odpověd'k Žádosti o vyjádření k ochraně veřejného zdraví.

YáŽený pane starosto,

dne |l.4.2)l8 obdrŽela Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích Vaši žádost o vyiádření k'ochraně veřeiného zdraví v souvislosti s výskýem havrana
polního v určitých lokalitách Sezimova Ustí' Vyjádření Krajské hygienické stanice chcete použít jako
jedenzpodkladů pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody.

Dle Vašich slov havrani polní obtěžují obyvatele města hlasitým krákáním a znečišťováním
veřejného prostranství chodníků' parků a dalších prostor ptačím trusem.

Krajská hygienická stanice Jihoěeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích nemůže v tomto
případě vydat vy.iádření, neboť zákon ě. 25812000 Sb., ve znění pozdějších zákonů, nedává orgánu
ochrany veřejného zdraví v této věci žádné pravomoci.

Vyjádření k této problematice Vám bylo zasláno nazákladé Vaší žádostiz4.4'2014 pod č. j. KHSJC
09979/20|4,/RED. Během následujících let nedošlo k úpravám |egislativy v ochraně veřejného zdraví
v tom smyslu, Že by bylo možné v řešení daného problému z pozice Krajské hygienické stanice
Jihočeského kraje se sídlem v českých Budějovicích poskytnout součinnost.
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Výzva k řešení žádosti

Vážení,

dovolujeme siVás, jako správníorgán ochrany veřejného zdraví, upozornit, že žádost města Sezimovo Ústí
o vyjádření k ochraně veřejného zdraví ze dne L1'. 4. 2oI8 byla podáním ve smyslu 5 37 zákona č. 5oo/2oo4
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V tom smyslu si Vás dovolujeme Vyzvat, aby byla ve smyslu
uvedeného zá kona vyřízena.

Dopisem ze dne 10. 4' 2018 požádalo město Sezimovo ÚstíVáš správní orgán o vyjádření a součínnost ve
věci ochrany veřejného zdraví. Dle Vašeho sdělení nemůže v daném případě Krajská hygienická stanice se
sídlem v českých Budějovicích v daném případě vydat vyjádření, neboť zákon č. 258/2ooo Sb., ve znění
pozdějších právních předpisů, nedává orgánu ochrany veřejného zdravi v této věci žádné pravomoci.
Uvedený postup vyřízení žádosti města Sezimovo Ústí není, dle našeho názoru, v souladu se zákonem č.

5oolzoo4 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů.
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Mgr. lng. M Doležal
starosta m sta

e
.t

nltĚsro sgztvovo ÚsrÍ
lČ: oo252859
DlČ: CZ 00252859
Č.účtu : lzoooos553/8o4o

MĚSTSKÝ ÚŘno srztvovo ÚsrÍ
Dr. E. Beneše 21

39]- 11Sezimovo Ústí
Tel.: 381 201 111

www.sezimovo-usti.cz
E-mail : posta@sezimovo-usti.cz
Datová schránka : h76j9ss
Fax: 381 263 L79



KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHoČESKÉHo KRAJE SE sÍDLEM v čpst<ÝcH guoĚlovtcÍcrt

adresa: Na Sadech 25,370 zt Česke Budějovice, Íe|.: +42O 387 712 l l 1, fax: +4z0 387 712 158
e-mail : khscb@khscb.cz, ID datové scfuánky : agzai3 c

Váš dopis značky
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC l0548/20l8/EPID.CB
Spisová značka'.

Vyřizuje: MUDr. Jitka Luňáčková
Tel. číslo: 387 712210

Město Sezimovo Ustí
k rukám p.Mgr. Ing' Martina Doležala

Ycswt
starosty města
Dr. E. Beneše 21

39l 1l Sezimovo Ústí
DS h76i9ss

Datum: 23.4.2018

Yážený pane starosto,

podáním ze dne l0. 4.2018 jste požádal Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem
v Ceských Budějovicích (dále ijen ,'KHS") o součinnost při řešení problému spojeného s výskytem
havrana polního ve městě Sezimovo Ústí' Uvedl jste, že přítomnost havrana polního v některých
lokalitách města je příčinou množství opakujících se stížností občanů města na obtěžování hlukem,
ke kterému dochází v blízkosti obytných domů a školských zaÍízení. V souvislosti se zneěišťováním
veřejných prostranství a jeiich vybavení ptačím trusem jste poukázal na možnost rizika negativního
ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvíiaÍ na člověka a
KHS žádáte z těchto důvodů o vydání stanoviska dle zátkona č.25812000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále ijen ',zákon č'
258/2000 Sb."), jako podkladu pro vydání rozhodnutí orgánu ochrany přírody o povolení
odchylného postupu v ochraně volně žijících ptáků ve smyslu $ 5b zákona č. l l4/t992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. K uvedené žádosti o poskytnutí součinnosti
Vám KHS zaslala dne 16. 4. z0l8 pod čj. KHSJC 09415|20I8/EPID.TA' sp. zn. S-KHSJC
09415l20l8 odpověd' se závěrem' Že KHS nemá zákonem svěřenou pravomoc řešit obtěŽování osob
hlasovými projevy ptáků a znečišťování veřejného prostranství ptačím trusem'

Dne 18.4.2018 bylo ve stejné věci doručeno Vaše další podání, nazvané jako,,výzva křešení
žádosti"' .jehož obsahem je vyslovení nesouhlasu se způsobem vyřízení véci ze strany KHS a výzva
k postupu pro podání dle $ 37 zákona č). 50012004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále i jen',správní rád").

KHS k uvedenému sdělu.je následující:

1. K obtěŽování občanů hlukem z hlasitého krákání havrana polního

Definice po.imu hluk je upravena $ 30 odst. 2 zákona č.25812000 Sb., která pro účely tohoto
zákona vymezuje hluk jako zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehoŽ imisní hygienický
limit stanoví prováděcí právní předpis. Z po.imu hluk zákon výslovně vyluču.ie hlasový projev
zvíiete, jakož i další, především netechnické zdroje, které lze měřením hladin hluku obtíŽně
objektivizovat. Krákání havrana polního' bť .ie nepochybně výrazně obtěžujícím prvkem
v obydlené oblasti, tedy ve smyslu ust. $ 30 odst. 2 zákona ě.25812000 Sb. není hlukem, se
kterým je spojena povinnost osob uvedených v $ 30 odst. l zákona ě. 25812000 sb'
technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekraěoval hygienické
limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné
vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb' jejíž nesplnění může naplňovat
skutkovou podstatu některého z přestupků na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a

neionizujícím záÍením dle ust' $ 92 g) zákona č.25812000 Sb. Z uvedeného důvodu tak KHS
nepřísluší zabývat se podnětem, jehoŽ předmětem je hluk působený hlasovými projevy ptáků.
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2. K problematice znečišťování veřejných prostranství trusem havrana polního

Ust. $ 5b odst. l zákonač. I|4l|992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na které vté souvislosti
odkazujete stanovío Že orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení'
rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v $ 5a odst. l a 2, je_li to
potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého
provozu' při prevencizávaŽných škod na úrodě, domácích zvíÍatech,lesích, rybářství a vodním
hospodářství nebo za úěelrem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

V podání ze dne I0' 4.2018 uvádíte, že uŽívání prostorů k odpočinku či vyuŽití dětského hřiště
v lokalitě parku T. Bati, Lipové ulici za domem čp. 500, u zdravotního střediska a v zahradě u

ZUS v ul. Nerudova, .ie znemoŽněno pro silné znečištění veřejných prostranství parku,
chodníků, laviček a dalšího parkového mobiliáře pod stronry, ptačím trusem hnízdících ptáků.

V této souvislosti KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor prověřovala
epidemiologickou situaci ve výskytu nákaz, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti
pbtencionáňího rizika při hnízáěni havranů v popisované oblasti Sezimova Ústí. Žaane
onemocnění dětí ani dospělých osob způsobené podmíněnými pathogeny nebo jinými původci,
přenášenými volně Žijícími ptáky neby|o zaznamenáno. KHS nemá ani žádnou reakci o
případných nákazách ze strany krajské veterinární správy, která se epizootickou situací a jejím
řešením zabyvá. Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, inemní
pracoviště Tábor, konstatovala, Že nemá možnost vydat vyjádření k odchylnému postupu
uvedenému v $ 5a odst.l 2,v zájmu veřejného zdraví. Rešením můŽe bý zajištění úklidu
veřejných prostor, likvidace trusu havranů na lavičkách a mobiliáři parků a ve vhodnou roční
dobu úprava stromoví. Epidemiologickou a ve spolupráci s KVS i epizootickou situaci bude
KHS dále sledovat.

S pozdravem

MUDr. Jitka Luňáčková
ředitelka protiepidemického odboru
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