Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Č. j. SVS/2021/018029-J

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako správní orgán
příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a), b), d), e), f), h) a j), § 17 odst. 4, § 54 odst. 1 písm. b),
c), d), f), h), i), j), k), l), m), n) a o) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje z důvodu
výskytu vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Čl.1

Vymezení pásma dozoru
Pásmo dozoru tvoří oblast, která zahrnuje severní část katastrálního území 635481 Golčův Jeníkov
ohraničenou jižně silnicí číslo 38 a dále celá katastrální území 635502 Nasavrky U Golčova Jeníkova,
748811 Sirákovice, 748838 Stupárovice, 635553 Vrtěšice, 781924 Heřmanice u Vilémova, 672181
Kraborovice, 672190 Úhrov, 635537 Podmoky u Golčova Jeníkova,748820 Skryje u Golčova Jeníkova,
781959 Klášter u Vilémova, 793884 Spytice, 781975 Vilémov u Golčova Jeníkova, 793892 Zvěstovice.

Čl.2

Opatření v pásmu dozoru
(1)
a)

Obcím v pásmu dozoru se nařizuje:

provést soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství a nejpozději do 12. 2. 2021
soupis předat Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy:
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-vobci/#pasmo=RONOV2021-KVSJ-10km

b) informovat veřejnost o výskytu nebezpečné nákazy způsobem v obci obvyklým s cílem zvýšit
povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
mysliveckou veřejností a pozorovateli ptáků,
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulé
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků
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pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a
označit nápisem „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt
vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním
podnikem provést dezinfekci nádob,
d) hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina onemocnění a
zvýšené úhyny ptáků chovaných v zajetí a ostatního volně žijícího ptactva,
e) spolupracovat s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina při
provádění intenzivního úředního dozoru nad chovy drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí
a populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých
nebo nemocných ptáků.
(2)
nařizuje:

Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se

a)

sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení
nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární
správě Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina na tel. čísla +420 720 995 209, +420 724 225
124 nebo +420 724 342 321,

b)

zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.
O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé
informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým,

c)

zajistit dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do
hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy.

(3)
Všem provozovatelům komerčních drůbežářských hospodářství a komerčním
chovatelům jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se dále nařizuje:
a)

vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací minimálně
jednou denně,

b)

neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného
ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných
materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, čištění a dezinfekci v souladu s § 46
vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,

c)

do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční
vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu.
(4)

a)

V pásmu dozoru se zakazuje:

vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do
obytných prostor hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto
hospodářství, nebo
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované
v zajetí chovány,

b)

přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném
pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina,

c)

pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo
jiného ptactva chovaného v zajetí,

d)

vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,

e)

veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec bez souhlasu Krajské
veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina. Tento zákaz se nevztahuje na
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tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato
přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky,
f)

pohyb a přeprava drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek,
balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina může povolit výjimku ze
zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 vyhlášky č. 36/2007 Sb.

Čl.3

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše:
a)

100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b)

2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl.4

Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem
onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií,
sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na
končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba
je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je
hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných
ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází
nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují
peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu
aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U
HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce. Virus
je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.
Čl.5

Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední
desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.
Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského
úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká

V Jihlavě dne 04.02.2021
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MVDr. Božek Vejmelka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
podepsáno elektronicky
Obdrží :
Krajský úřad Kraje Vysočina
OÚ : Golčův Jeníkov, Heřmanice u Golčova Jeníkova, Kraborovice, Podmoky u Golčova Jeníkova,
Skryje u Golčova Jeníkova, Vilémov u Golčova Jeníkova, Zvěstovice
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