Vyhláška obce Kamýk nad Vltavou o povinném hubení myší a potkanů v obci Kamýk
nad Vltavou.
Obec Kamýk nad Vltavou vydává v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000
vyhlášku pro zajištění účinného boje proti přenosným nemocem a pro
zábranu škod způsobených škodlivými hlodavci.
Článek 1.
V souladu s ustanovením §1a §5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, se změnami a doplňky ze zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č.
425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 548/1991 Sb. §1 odst. 2 a § 23 vyhlášky MZ
ČSR č. 91/1984 o opatřeních proti přenosným nemocem stanoví obecní úřad
provedení akce hromadného hubení myší a potkanů, včetně preventivního
uložení nástrah ve všech obytných a provozních budovách na teritoriu obce
Kamýk nad Vltavou.
Článek 2.
Vlastníkům, nájemníkům a správcům obytných budov, provizorních staveb,
provozoven, výkrmen, stájí, chlévů, skladišť, kůlen a pozemků nebo jejich
částí se ukládá nechat každoročně, ve dny určené a vyhlášené obecním
úřadem provést deratizační práce. Za tím účelem přijmout pověřené osoby,
které se
k nim dostaví a předají jim nástrahy, případně provedou
položení nástrah. Dále jsou povinni úkol deratizátorům usnadňovat,
poskytnout jim požadované údaje související s hubením myší a potkanů.
Článek 3.
K usnadnění úspěšného hubení myší a potkanů a k zabránění jejich novému
usídlení jsou osoby uvedené v článku 2 povinny provést ve svých nebo jimi
spravovaných objektech tato opatření.
a/ Vyčistit objekty od všech odpadů.
b/ Udržet objekty v čistotě a pořádku, aby nemohly myším a potkanům
poskytnout úkryt, hnízdiště nebo potravu.
c/Uskladnit nebo urovnat ostatní předměty tak, aby byly přehledné a
snadno přístupné pro založení hubících nástrah.
d/ Ukládat potraviny a krmivo tak, aby k nim škodliví hlodavci neměli
přístup.
e/ Zacpat po skončení hubení otvory vedoucí k hnízdům myší a potkanů.
Nelezné mrtvé myši a potkany ihned spálit.
f/ Zajistit dozor nad domácími zvířaty v době probíhající akce.
Článek 4.
Hubící nástrahy budou pokládány na všech místech předpokládaného pohybu
myší a potkanů. Přitom bude postupováno tak, aby nástrahy podle množství
nebyly přístupny lidem nebo domácím zvířatům.
Článek 5.
Podle § 29 odst.1 písm. h/ a odst 2 zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o
přestupcích. lze uložit pokutu do výše 5000,- Kč každému, kdo poruší
zákaz nebo nesplní povinnost stanovenou vyhláškou.
Právnické osobě a podnikateli, který poruší tuto vyhlášku, může být
uložena pokuta do 200.000,- Kč
Článek 6.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení, tedy 27. listopadu 2000.
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