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3/94 
_____________________________________________ 

 
M Ě S T O   Ú S T Í    N A D    O R L I C Í  

_____________________________________________ 
 
Obecně  závazná  vyhláška  města Ústí nad Orlicí 
č. 3/94 o povinném hubení obtížných hlodavců 
(potkanů, krys a myší) na území města Ústí nad 
Orlicí  

 
Městské zastupitelstvo v Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 21. 9. 1994, v 
souladu s ustanovením § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích  a v souladu se zákonem č. 
20/1966 Sb., o péčí o zdraví lidu a vyhláškou č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným 
nemocem,  následující obecně závaznou vyhlášku: 
  

 
článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

 Účelem této vyhlášky je zabezpečit  povinné hubení obtížných hlodavců na území 
města Ústí nad Orlicí. Obtížnými hlodavci se pro účely této vyhlášky rozumí: myš domácí, 
myšice, krysa černá a krysa potkan. 
 
 

článek 2 
Území dotčené vyhlášenými opatřeními 

 
 Ochranná deratizace bude prováděna na území města Ústí nad Orlicí v objektech a na 
pozemcích ve vlastnictví fyzických i právnických osob, v kanalizační síti a v ostatních 
prostorách (dle výsledku předchozího průzkumu) firmou, která se prokáže pověřením 
vydaným Městským úřadem v Ústí nad Orlicí.  

 
 

článek 3 
Povinnosti vlastníků, nájemců a uživatelů objektů a pozemků 

 
 Vlastníci, nájemníci, uživatelé nebo odpovědní pracovníci všech objektů jsou povinni 
umožnit provedení deratizace a průzkumu a podrobit se všem opatřením souvisejícím s 
deratizační akcí. 
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 Deratizace bude prováděna na náklad vlastníků, nájemníků, uživatelů nebo 
provozovatelů objektů, prostor, zařízení a pozemků, a to v souladu se zněním smluv, které je 
opravňují k nájmu či užívání těchto prostor.    
 
 

článek 4 
Způsob a termíny provádění deratizace 

 
 Deratizace bude prováděna celoplošně v částech a čtvrtích města dle stavu zamoření. 
Termíny provádění deratizace v jednotlivých částech města vyhlásí městský úřad oznámením 
na úřední desce, ve Zpravodaji a městském tisku. Město zadává provedení deratizace odborné 
firmě s oprávněním k výše uvedené činnosti pro objekty, zařízení a pozemky ve vlastnictví 
města. 
 
 Adresa vybrané firmy je k dispozici na odboru výstavby a územního plánování a 
životního prostředí na Městském úřadu v Ústí nad Orlicí. 
 
 Vlastníci, uživatelé a nájemci objektů a pozemků v části nebo čtvrti města, kde bude 
deratizace prováděna, mající sjednanou smlouvu o deratizaci s jinou firmou oprávněnou k této 
činnosti, jsou povinni v termínu deratizace vyhlášené pro příslušnou část nebo čtvrť města, 
provést ve vyhlášeném termínu deratizaci vlastních nebo na základě nájmu či jiného právního 
vztahu užívaných objektů a pozemků. 
 
 Jen součinností všech ve vymezeném území bude dosaženo očekávaného účinku. 
 

 
 

článek  5 
Pokuty a postihy 

 
 Kontrolou dodržování této vyhlášky  je pověřen Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor 
VÚP a ŽP, a to za účasti odborné firmy. 
 
 Majitel nebo jiný uživatel je povinen umožnit výše uvedeným pracovníkům vstup do 
jím užívaných prostorů. 
 
 Za nedodržení ustanovení této vyhlášky uloží Městský úřad v Ústí nad Orlicí pokutu: 
 
 a) až do výše 5.000,-- Kč dle ust. § 29 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, v úplném znění za porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti, stanovené nebo 
uložené v souvislosti s předcházením a výskytem přenosných nemocí, 
 
 b) až do výše 1.000,-- Kč dle ust. § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v 
úplném znění za jiné porušení této obecně závazné vyhlášky. 
  

 
 
 
 

článek 6 
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Závěrečná ustanovení 
 

 Veškeré připomínky, požadavky nebo závady je nutno hlásit v průběhu akce nebo do 
jednoho týdne po skončení deratizace Městskému úřadu v Ústí nad Orlicí nebo firmě 
provádějící deratizaci. 
 
 Touto akcí nebudou dotčeny deratizační zásahy prováděné z jiných důvodů. 
 
 Použité nástrahy jsou zdraví škodlivé a je nutno zabránit dětem a domácím zvířatům v 
přístupu k nim  a je zakázáno dotýkat se nástrah. 
 
 

 článek 7 
Účinnost vyhlášky 

 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................                 ........................................... 
     Pavel  S e d l á č e k        Mgr. Karel   Š k a r k a  
       zástupce starosty                  starosta města 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 
 


