Obecně závazná vyhláška města Rousínova
č. 1/2011
kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Rousínova

Zastupitelstvo města Rousínova se na svém zasedání konaném dne 2.5.2011 usneslo vydat
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a podle § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
Rozsah a doba provedení speciální ochranné deratizace
(1)

Na základě zvýšeného výskytu potkanů se k ochraně zdraví před vznikem a šířením
infekčních onemocnění nařizuje na území města Rousínova provedení speciální
ochranné deratizace.

(2)

Speciální ochranná deratizace se provede v termínu od 1. června 2011 do 31. července
2011.

Článek 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

V Rousínově, 2.5.2011

…………….………….
Jiří Petřík
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.5.2011
Sejmuto z úřední desky dne: 25.5.2011

……………………….
Ing. František Havíř
starosta

Informace
k Obecně závazné vyhlášce města Rousínova č. 1/2011
kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Rousínova
(1) Touto vyhláškou se nařizuje pro území města Rousínova k ochraně
zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedení
speciální ochranné deratizace, a to v termínu od 1. června 2008 do 31.
července 2008.
(2) Speciální ochranná deratizace je povinná pro všechny vlastníky a
1)
uživatele nemovitostí a objektů na území města Rousínova. Je
zaměřená především na sídlištní zástavbu, zdravotnická a školská
zařízení, zařízení společného ubytování a veřejného stravování, zařízení
občanské vybavenosti, provozovny a výrobny potravinářského a
zemědělského charakteru, provoz kanalizací a zařízení k nakládání s
komunálním odpadem.
(3) Speciální ochranná deratizace dle aktuální místní situace není závazná
pro občany vlastnící nebo užívající rodinné domy nebo objekty
rekreačního charakteru k nepodnikatelským účelům.
(4) Speciální ochranná deratizace je odborná činnost cílená na likvidaci
původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu
škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a
2)
dalších živočichů
(5) Deratizaci může provádět pouze osoba, která má v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem odbornou způsobilost a osvědčení o
odborné způsobilosti vydané příslušným orgánem ochrany veřejného
3)
zdraví .
(6) Vlastníci nebo uživatelé objektů si na vlastní náklady zajistí u
oprávněné osoby provedení deratizace v termínu stanoveném uvedenou
vyhláškou. Před zahájením deratizace provedou ve svých objektech
úklid, především odstraní všechny odpadky poskytující hlodavcům
obživu. Pracovníkům oprávněných osob umožní přístup do všech
objektů, aby mohli klást návnady na místa, která uznají za vhodné.
(7) Kontrolu dodržování Obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni provádět
pověření pracovníci Městského úřadu Rousínov, odboru výstavby a
životního prostředí.
(8) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních
4)
předpisů.

__________________________________________________________________________
1)

2)
3)
4)

§ 57, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
§ 55 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
§ 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví , v platném znění
ust. § 55:
„Ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost směřující k ochraně
zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před
původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky
významnými členovci, hlodavci
a dalšími živočichy. Člení se na
a) běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást
čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení
vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky
významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,
b) speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná
činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a
zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců,
hlodavců a dalších živočichů.“
ust. § 57 odst. 1:
„Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby
provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a
pracovních postupů.“
ust. § 57 odst. 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.“

ust. § 58:
„(1) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, s výjimkou
speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho
objektech, jakož i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v
potravinářských nebo zemědělských provozech, může provádět fyzická osoba,
která
a) dovršila věk 18 let,
b) absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu
upraveném prováděcím právním předpisem 37c) ,
c) podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má
osvědčení o odborné způsobilosti.
(2) Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských
nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením
fyzické osoby, která
a) absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti v
rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem 37c) ,
b) podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má
osvědčení o odborné způsobilosti.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
§ 58
(1) Obec může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč právnické osobě a fyzické
osobě, která je podnikatelem, a
a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením
umístí jiný nápis,
b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo
jiného veřejného prostranství, nebo
c) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.
(2) Obec může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1,
která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že
naruší vzhled obce.
(3) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1,
která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží
věc mimo vyhrazené místo.
(4) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci
1, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.
(5) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 až 4 obec přihlíží zejména k
povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.

