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Věc:  Periodická deratizace města Teplice
      
V rámci  prevence  nadměrného  výskytu  hlodavců  provede  Magistrát  města  Teplice 
prostřednictvím odborné  firmy Ing.  Marie  Vokáčová,  Voma servis,  Želénky 119,  417 71 
Zabrušany, preventivní periodickou povrchovou deratizaci města. Jedná se nemovitosti ve 
vlastnictví Statutárního města Teplice na území ohraničené čtvrtí Hudcov až Sobědruhy. Tato 
akce bude probíhat od 22. 10. 2016 a bude ukončena k 30. 11. 2016.   

Prováděcí firma Voma servis uskuteční deratizaci s nástrahami, které nejsou klasifikovány ve smyslu zákona č.  
350/2011  Sb.,  o  chemických  látkách  v platném  znění,  jako  jedy.   Nástrahy  budou  umístěny  na  místech 
přístupných  veřejnosti  do  jedových  staniček,  které  znesnadňují  přístup  dětem  a  domácímu  zvířectvu. 
Deratizované  objekty  a  prostory  i  deratizační  staničky  uložené  ve  volném  prostranství  budou  označené 
výstražným návěstím.

Deratizace  bude  provedena  za  použití  chemických  deratizačních  prostředků   schválených    hlavním 
hygienikem   ČR,   které   nejsou klasifikovány  jako  jedy.
Deratizace bude provedena za použití těchto deratizačních prostředků:

Norat H, HUBEX, LANIRAT, BROMADIOLON
Granulovaná požerová nástraha obsahuje 0,005 % brodifacoumunebo bromadialonu jako účinnou látku, která 
patří  do do skupiny antikoagulantů.  Působí na hlodavce smrtelně již  po jednorázovém požití  letální  dávky.  
Vykazuje  selektivnost  účinku,  neboť  smrtelná  dávka pro  krysy,  potkany a  myši  je  relativně  netoxická  pro 
necílené živočichy. Přípravek je dovolen používat v ČR a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických 
látkách v platném znění, není klasifikován jako jed.
Antikoagulanta snižuje srážlivost krve u hlodavců a zvyšuje prostupnost krevních cest, což vede 
k zevnímu a vnitřnímu krvácení.

Aby byla výše uvedená deratizace Statutárního města Teplice účinná, bylo by dobré, 
aby se k této akci připojili i ostatní vlastníci nemovitostí nebo provozovatelé budov a 
provozoven  v Teplicích.  Jedná  se  o  zákonnou  povinnost  provádět  běžnou  ochranou 
deratizaci. Tu je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a 
běžných technologických a pracovních postupů v souladu s § 57 zákona č. 258/2000 Sb., 
o  ochraně  veřejného  zdraví  v platném  znění.  Děkujeme  předem,  že  se  k naší  akci 
připojíte.   

                                                                                       Bc. Ivana Müllerová
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