JAK NA HOLUBY???
holubí trus patří do kategorie nebezpečného odpadu, neboť může vyvolávat
alergické reakce při nadýchání, nehledě na to, že v holubím trusu a v případně
uhynulých holubech je celá řada patogenních mikroorganismů, jenž mohou mít
za následek různá infekční obtížně léčitelná onemocnění ( salmonelóza,
tularémie, kampylobakterióza, listerióza a další )

•

v neposlední řadě je zde spousta cizopasníků ( roztoči, klíšťáci, blechy,
atd. ), kteří zde žijí se svými hostiteli a mohou napadat kolemdoucí, případně
prolézat do okolních bytů
úklid holubího trusu :

•
•
•
•
•

veškeré práce se musejí provádět za přísných bezpečnostních opatření,
jenž mají za úkol ochránit zdraví pracovníků firmy a bydlících
provádí se mechanická očista objektu / podlaha půdy, zdivo, oškrabání
trámů … /, souběžně s definfekcí. Odpad je poté napytlován do igelitových
pytlů
holubí trus je pak snesen z domu v igelitových pytlích, aby nedošlo k
roztroušení odpadu po domě - kladen velký důraz na opatrnost při manipulaci s
odpadem
po skončení úklidových prací se musí provést desinfekce / proti mikrobům
/ daného objektu a poté následná desinsekce / roztoči, klíšťáci, blechy … /
tyto práce se provádí přesně podle metodického pokynu Státního
zdravotního ústavu v Praze
likvidace odpadu :

•

•

likvidace se provádí zajištěním odborné likvidace holubí trusu, podle
Zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech a dalších Vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb. (
Katalog odpadů ), Vyhl. č. 338/1997 Sb. ( nakládání s odpady ), Vyhl. č.
339/1997 Sb. ( hodnocení nebezp. vlastností odpadů ) atd.
likvidace odpadu zajišťuje firma odvozem do spalovny odpadů v Plzni

HOLUBI

-

lodžie

-

sítě

zábrany proti holubům :

•
•

proti vnikání holubů do objektů, můžeme na požádání provést
namontování zábran proti holubům. Jedná se o pletené sítě či bodáky.
práce se provádí na bytovkách nebo činžovních domech, výrobních halách
či skladech pomocí výškové nebo horolezecké techniky

zasíťování lodžií :

•
•

provádíme zasíťování lodžií / většinou na mezipatrech v bytovkách /,
proti nalétávání a zahnízdování holubů na lodžiích
provádíme montáže sítí na jednotlivých lodžiích nebo hromadné zasíťování
všech lodžií jednou společnou sítí

•
•
•
•

zákazník může volit ze standartně pletených sítí nebo speciálně ručně
pletených sítí, lišících se kvalitou, provedením a barvou, záruční dobou a
životností
lodžie je po zasíťování neprodyšně uzavřena, takže není možnost nového
zahnízdění holubů
provádíme vyčištění lodžií od holubího trusu a také desinfekce lodžií
zasíťování neprovádíme na zateplené fasády panelových domů

HOLUBI

•
•
•

–

regulace

provádíme regulaci jednotlivých holubů či holubích populací a hejn
tuto činnost provádíme pouze na půdách objednavatele při vyklízecích
pracích, v areálech velkých firem nebo hlavně celoplošně pro města a obce
pro veřejnost tuto službu neprovádíme, z důvodu složitých povolení od
státních orgánů

Kontakt: mobil:

602 276 386
NONSTOP Po – Pá

Hřímalého 2707 – PLZEŇ
info@antonindrozda.cz

CENÍK

HOLUBÍ TRUS
půdy
CENA ZA PŮDU

(činžovní dům)

lodžie

úklid, odvoz, likvidace spalovna, nástřiky

dle SZÚ PRAHA a zákona č.
258/2000 Sb.

cena za vyčištění 1 lodžie + desinfekce
sleva při zakázce 3 a více lodžií

SÍTĚ

1 lodžie

(práce + materiál)

materiál polyam, barva kámen
nebo černá

oko 50 x 50 / uzel / tl. lanka 1
mm
záruka na síť 2 roky

10.000 15.000 Kč
15.000 25.000 Kč
25.000 40.000 Kč

(mírně znečištěná celá
půda)

(středně znečištěná celá
půda)

(extrémně znečištěná celá
půda)
800 - 2.000 Kč
600 - 1.500 Kč

3.000 Kč termín dodání sití je cca 7 10 dnů

