Město Třebíč
Všem obyvatelům města Třebíče
podzimní deratizace města Třebíče

Plán podzimní deratizace města Třebíče 2013
I. etapa 14.10.-20.10.2013
Borovina, Podklášteří, Týn, Zámostí, Panská Niva, Nehradov, Hrádek, Řípov
II. etapa 21.10.-27.10.2013
Stařečka, Vnitřní Město, Sokolí, Slavice
III. etapa 28.10.-3.11.2013
Nové Dvory, Nové Město, Brněnská, Ptáčov, Pocoucov.
IV. etapa 4.11.-10.11.2013
Horka Domky, Průmyslová čtvrť, Nová průmyslová čtvrť, Račerovice, Budíkovice.
Ukončení podzimní deratizace včetně dosypu a sběru uhynulých hlodavců je stanoveno ke dni 25.11.2013.

Vážení občané,
obracíme se na Vás s následující informací o plánované podzimní deratizaci města Třebíče a městských částí, která proběhne od
14.10.2013 s plánovaným ukončením včetně sběru uhynulých hlodavců do 25.11.2013. Zároveň Vás žádáme o spolupráci při vlastní
realizaci této rozsáhlé akce.
Deratizace je obor, který se zabývá hubením hlodavců (hlavně potkanů), kteří nejenže ničí stavební objekty, podzemní
inženýrské sítě, znehodnocují potraviny a sami jich každoročně značné množství spořádají, ale kromě toho jsou i přenašeči
nejrůznějších nemocí, které mají na svědomí např. zánět jater, salmonelózu, leptospirózu či mor a jiná závažná onemocnění.
Vzhledem k tomu, že všichni hlodavci mají v příznivých podmínkách mimořádné rozmnožovací schopnosti (pár potkanů může mít
ročně až 800 potomků), je třeba proti nim vést soustavný boj, aby nedocházelo k jejich přemnožení.
Obracíme se proto na majitele a správce všech objektů, aby před vlastní deratizací provedli preventivní opatření, která mají
zamezit přístupu hlodavců do objektu a k potravě. Spočívají především ve vyčištění sklepních prostorů, prostorů pro uložení
odpadových nádob, v utěsnění všech prostupů do objektů, pozavírání sklepních oken, utěsnění kanalizačních vpustí ve sklepních
prostorách domů, dodržování hygienického ukládání odpadů apod.
Majitelé, nájemníci a správci všech objektů musí zajistit vstup do svých objektů a umožnit tím provedení deratizace. Zároveň
jsou povinni v zájmu účinné ochrany proti přenosným nemocem provádět všechna opatření proti jejich vzniku a šíření nebo se
podrobit těmto opatřením a podle potřeby se zúčastnit jejich provádění (zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Nedodržení těchto zásad lze dle zák. č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, posuzovat jako přestupek a
takto ho také postihnout.
Pro provádějící deratizační firmy však vyplývají dané povinnosti při provádění deratizace. Schválené přípravky je nutné
ukládat tak, aby nebyly dostupné dětem a domácím zvířatům, nástrahy ukládat do jedových staniček s označením názvu přípravku
a výstrahou „ Jed“ nebo „ Nástraha proti hlodavcům“. V objektech, ve kterých byla provedena deratizace, je povinností prováděcí
firmy jejich označení výstražnými letáčky na viditelných místech, které informují o datu položení nástrahy včetně druhu použité
nástrahy a informace o firmě a odpovědné osobě provádějící deratizaci. Důležitou součástí provedení deratizace je vyhotovení
protokolu prováděcí firmou. Tento protokol musí obsahovat jak informace o zákazníkovi a prováděcí firmě, tak informace o typu
ošetřeného objektu, stupeň zamoření hlodavci, spotřebu materiálu a termín zahájení a ukončení akce.
Je nutné, aby celá akce proběhla za spolupráce MěÚ, KHS kraje Vysočina územ. pracoviště Třebíč, provádějících organizací
a hlavně majitelů jednotlivých objektů, v jednotném termínu určeném MěÚ po dohodě s ostatními zainteresovanými institucemi na
celém území města. Jedině takto je možné zajistit úspěšnost celé akce a tím i řádné využití finančních prostředků na deratizaci
vynaložených.
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