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Výzva k účasti na celoplošné deratizaci
Na území statutárního města Jihlavy bude ve dnech od 04. 05. 2021 do 19. 05. 2021 probíhat
plošná deratizace. Tato činnost spočívá v provedení deratizačních prací v objektech města na
travnatých plochách a dále v koordinaci prací s ostatními deratizačními firmami. Celoplošná
deratizace by tak měla proběhnout v kanalizačních sítích, školských zařízeních, topenářské síti,
výrobnách, obchodech, firmách, prodejnách, stravovacích provozech, obytných domech a na volných
prostranstvích (travnaté plochy).
Vlastní deratizační práce pro statutární město Jihlava provádí firma Deratex, spol. s r.o. Zlín.
Koordinaci celé akce zajišťuje za majetkový odbor Magistrátu města Jihlavy Kateřina Kadlecová,
telefon: 565592603, e-mail: Katerina.Kadlecova@Jihlava-city.cz.
Na uvedený kontakt lze také celoročně nahlašovat výskyt hlodavců.
Dovolujeme si Vás požádat, abyste se i Vy připojili k provedení deratizačních prací v objektech,
které vlastníte či provozujete, a to ve výše uvedeném termínu.
Dle § 57 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví:
„ (2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své
provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba
při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných
členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a
nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti
nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka
státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.“
Účinné provedení celé akce vyžaduje od majitelů a provozovatelů všech nemovitostí a ploch
utěsnění nežádoucích otvorů, dveří a oken, zejména v době deratizace (viz výše). Současně je
třeba t r v a l e znemožnit přístup hlodavcům k potravinám (provádět úklid odpadků do
uzavíratelných nádob) a udržovat pořádek (uklízet nepotřebný materiál uvnitř i mimo budovy).
Pokud by byl zjištěn ve vašem objektu zvýšený výskyt hlodavců a nebude provedena speciální
ochranná deratizace, vystavujete se p o s t i h u dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví. Kontrolu dodržování tohoto zákona vykonává Krajská hygienická stanice Jihlava.
Za vstřícnost a pochopení Vám děkuji!
S pozdravem
Podepsáno elektronicky
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Ing. Arch. Martin Laštovička
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