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Oznámení deratizace na území Vamberka, Pekla nad Zdobnicí a Merklovic 
 
 
Oznamujeme Vám tímto pravidelnou preventivní podzimní deratizaci, kterou bude provádět firma ing. 
Jaroslav Drbálek DERATEX Ochranná dezinfekce DDD, provozovna Bulharská 665, Vamberk. 
Deratizace bude probíhat v termínu od 04.09.2017 do 29.09.2017.   
 
Deratizace je prováděna tzv. pulzační metodou za použití antikoagulačních přípravků II. a III. 
generace. Tato metoda a používání nejnovějších přípravků zaručuje 95 – 97% účinek deratizace a 
řádné využití finančních prostředků určených na deratizaci. S touto akcí souvisí i deratizace objektů 
a prostranství firem, objektů soukromě hospodařících zemědělců, ale i obyvatel s chovem užitkových 
zvířat, potravinářských obchodů, restauračních a stravovacích zařízení, objekty základní školy a 
mateřských škol, zdravotnických zařízení. Termín provádění deratizace bude shodný s prováděním 
deratizace kanalizační sítě pro firmu Vamberecká voda s. r. o. K tomu, aby tato akce byla úspěšná, 
je třeba deratizaci provádět pravidelně a celoplošně, tak aby byla pokryta celá plocha města.  
 
Pracovník, který bude provádět deratizaci si od vlastníka nebo provozovatele objektu vyžádá 
předvedení všech stanovišť určených k deratizaci, zjistí stav zamoření a stanoví deratizační 
prostředek. Rozmístění nástrah v objektu bude zabezpečeno tak, aby nebyly dostupné dětem, 
domácím zvířatům a volně žijícím živočichům. Objekty, ve kterých bude provedena deratizace, 
budou označeny výstražnými letáky, upozorňujícími na tuto činnost, bude uveden den zahájení 
deratizace a den provedené kontroly, popřípadě dalších kontrol a dosypávání nástrah. Nástrahy 
budou v pravidelných intervalech doplňovány a kontrolovány. Po vymizení hlodavců provedou 
pracovníci firmy odstranění všech dostupných uhynulých hlodavců. Na provedené práce poskytuje 
firma záruku do příští pravidelné deratizace. 
 
Deratizace se provádí na náklady vlastníka nebo nájemce objektu. 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 

Dana Vašková 
životní prostředí 
Městský úřad Vamberk 
 
 
Vyvěšeno dne: 14.08.2017 
Bude sejmuto dne: 29.09.2017 
Sejmuto dne: 
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