Pavel Borovanský
Vážení obchodní přátelé,
nabízíme vám službu v oblasti DDD, (dezinfekce, dezinsekce, deratizace), dále činnosti v oblasti
lesnictví, krajinářství, údržby a péče o zeleň. Rovněž poskytujeme poradenskou službu a konzultace,
například jak se zachovat v případě zjištění existence škůdců ve vaší provozovně nebo k další
problematice v rozsahu níže uvedené nabídky.

Neváhejte a v případě potřeby nám zavolejte! Jistě nalezneme vždy společné řešení.
Deratizace
- hubení veškerých druhů synantropních hlodavců.
Dezinfekce
- dezinfekce provozoven, fitness, wellness… ,
- sanace bytů po zemřelých, sanace a likvidace plísní,
- vyklízení (sanace) a dezinfekce půd, sklepů, budov před rekonstrukcemi.
Dezinsekce
- hubení nebezpečného a škodlivého hmyzu (švábovití, štěnice, mravenci, komáři, vosy, sršně apod.),
- dlouhodobé ošetření bytů/rodinných domů proti komárům, pavoukům.
Speciální ochrannou DDD je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je
podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných
členovců, hlodavců a dalších živočichů. V nebytových objektech, nesloužících k podnikání, v objektech s obytnými
místnostmi a ve všech dalších objektech a areálech má tuto povinnost vlastník objektu nebo organizace, které
byl objekt svěřen (§ 57 zák. 258/2000 Sb.)

Krajinářství, zeleň
- sanace ploch od bylinné a ruderální vegetace, odstraňování náletu dřevin a kácení stromů, sanace
skal od vegetace (mechanická, chemická),
- projekty výsadby zeleně v intravilánu obcí, hřbitovy, liniové výsadby podél cest apod.,
- realizace výsadeb a povýsadbová péče,
- dendrologický průzkum jako podklad pro žádost kácení v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody, příp. vyřízení žádosti kácení na odboru ŽP,
- inventarizace a vyjádření ekologické hodnoty zeleně jako podklad pro výpočet náhradních výsadeb
(metodika AOPK).
Lesnictví
- zalesňování, ožínání, ošlapávání a vyžínání buřeně,
- chemická ochrana, mechanická ochrana proti loupání a ohryzu,
- čištění lesa (úklid a likvidace klestu), stavba oplocenek,
- prořezávky a probírky,
- monitoring škůdců,
- zalesňování výsypek.
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