
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  
MĚSTA BOHUMÍNA 

 
O PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ DERATIZACE NA ÚZEMÍ MĚSTA 

 
č.25 

 
 

Zastupitelstvo města Bohumína na svém zasedání dne 22.3.2001 schválilo na základě  
ustanovení § 10 zákona  č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení)  a  ustanovení   
§ 96 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 

Čl.I 
Úvodní ustanovení 

(1) Vyhláška upravuje způsob a podmínky provádění komplexní velkoplošné deratizace na 
území města (dále jen „deratizace“). 

 
(2) Vymezení pojmů: 
     a) ochranná  deratizace  (dále  jen  „deratizace“) pro účely této vyhlášky je soubor 
         odborných   opatření   k   potlačení   výskytu   hygienicky   a    epidemiologicky 
         významných  nebo  škodlivých myšovitých hlodavců, především potkana, myši 
         domácí  a  krysy, za účelem ochrany zdraví lidí, zdravého  životního prostředí a 
         majetku. 
    b) za plnění  povinností  vyplývajících  z této vyhlášky jsou zodpovědní vlastníci a 
        správci objektů (dále jen „odpovědné subjekty“). Odpovědnou osobou může být 
        právnická i fyzická osoba. 
 

Čl.II 
Termín a provádění deratizace 

(1) Deratizace bude na území města prováděna dvakrát v průběhu roku, a to v měsíci dubnu 
a měsíci září zaměstanci oprávněné firmy. 

 
(2) Odpovědné subjekty mají právo si vybrat specializovanou firmu dle vlastního uvážení, 

tak však musí mít oprávnění k poskytování těchto služeb a dodržet podmínky Vyhlášky, 
zejména termín provedení. 

 
(3) Ochranná deratizace bude prováděna na území města Bohumína v objektech a na 

prostranstvích ve vlastnictví odpovědných subjektů a v kanalizační síti. 
Čl.III 



Povinnosti odpovědných subjektů a občanů 
(1) Odpovědné subjekty jsou povinny umožnit provedení deratizace a podrobit se všem 

opatřením souvisejícím s deratizační akcí. 
 
(2) Použité nástrahy jsou zdraví škodlivé, proto odpovědné subjekty zabezpečí zamezení 

přístupu nepovolaným osobám, zejména dětem, jakož i domácím zvířatům. Místa uložení 
nástrah budou oprávněnou firmou výstražně označena. 

 
(3) Odpovědné subjekty musí zajistit zaměstnancům pověřené firmy nebo případně jiné 

firmy a dalším pověřeným  osobám zpřístupnění objektu při kladení nástrah  a při kontrolní 
činnosti. O rozmístění těchto nástrah musí být pověřenou nebo jinou vybranou firmou 
informován odpovědný subjekt. 

 
(4) Před provedením deratizace jsou odpovědné subjekty povinny zajistit na vlastní náklady 

odstranění odpadků a ostatních hygienických závad. 
 
(5) Odpovědné subjekty ihned po skončení akce zajistí na své náklady úklid v 

nemovitostech a tento stav budou nadále udržovat. Jde zejména o tato opatření: 
   a) vyčistit nemovitosti od nepotřebných předmětů 
   b) udržovat je neustále v pořádku a čistotě, aby tyto neposkytovaly škodlivým 
          hlodavcům úkryt, hnízdiště nebo zdroje potravy. 
 
(6) Po ukončení deratizační akce budou nástrahy a uhynulí hlodavci likvidováni jako 

nebezpečný odpad firmou, která nástrahy položila (která provedla deratizační akci). 
 

Čl.IV 
Úhrada deratizace 

Náklady na deratizaci budou hrazeny odpovědnými subjekty, vyúčtování zajistí provádějící 
firma dle platných předpisů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl.V 
Kontrola a sankce 



(1) Dodržování této OZV jsou oprávněni kontrolovat: 
- odbor ŽPDaS MěÚ Bohumín 
- strážníci Městské policie 
- osoby pověřené MěÚ 
 
(2) Porušení této OZV lze postihovat podle zvláštních předpisů1) 
 

 
Čl.VI 

Závěrečná ustanovení 
Tato vyhláška nabývá na účinnosti dnem 7.4.2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I n g .  P e t r  V í c h a      I n g .  K a r e l  S t o s z e k  
        starosta              místostarosta 

 

                                                           
1) § 48 zákona č. 200/1990Sb. o přestupcích 
   § 58 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) 


