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Informace Magistrátu hl. města Prahy k provádění cyklické deratizace v roce 2013

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce cyklickou
deratizaci vobjektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách
a v kanalizační síti.
Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu s příslušnými odbornými firmami. K deratizaci
budou používány výhradně přípravky registrované v České republice a bude postupováno dle Standardní
metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v roce 2006.
Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická
stanice HMP (oddělení DDD HS HMP, jednotlivé pobočky), na kterou se můžete obracet s Vašimi
případnými dotazy k této problematice.
V příloze Vám zasílám Harmonogram deratizačních prací, které v letošním roce ve Vašem správním
obvodu zajistí HMP. Tento Harmonogram byl vytvořen na základě vytipovaných lokalit pro rok 2013,
které byly předloženy Radě HMP dne 5. 3. 2013 v rámci tisku č. R-09081 ("Informace o provedení
a výsledcích cyklické deratizace na území HMP v roce 2012 a o návrhu zajištění deratizačních prací
na území HMP v roce 2013") jako příloha č. 3 uvedeného dokumentu.
Zároveň si Vás dovoluji požádat o předání informace o plánované cyklické deratizaci v roce 2013 občanům
a firmám Vašeho správního obvodu prostřednictvím Vámi vydávaných tiskovin a na webových stránkách.
Na závěr bych Vás ráda upozornila, že Harmonogram se v průběhu deratizace může upravovat a uvedená
data jsou informativní, průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klimatické podmínky, ale i urgence
výkonu v postiženějších lokalitách, kde je zásah neodkladný. 4~
Děkuji za Vaši spolupráci ajsem s pozdravem P~?

Příloha: Harmonogram deratizačních prací

Rozdělovník:
Na vědomí:

starostové MČ Praha 1 - 22
odbory životního prostředí ÚMČ Praha 1 - 22
Hygienická stanice hlavního města Prahy (oddělení DDD)
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