Č. j. SVS/2021/038370-S

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Středočeský kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární
influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a
nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), nařizuje
tuto:
změnu ochranných a zdolávacích opatření v mimořádných veterinárních opatření ( dále jen MVO)
nařízených Státní veterinární správou č.j. SVS/2021/036642-S ze dne 19. 3. 2021 v souvislosti s
výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v katastrálním území
Zábědov ( k.č. 707210) v Královehradeckém kraji

Čl.2

Opatření v pásmu dozoru
1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:
a) provést soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství a nejpozději do 28. 3. 2021 soupis
předat KVS SVS pro Středočeský kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách
Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-

ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=PODODLI2021-10km
se mění z důvodu písařské chyby odkaz, do kterého se přepisují jednotlivé sčítací listy
a to takto:
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-vobci/#pasmo=ZABEDOV-KVSS-10km
a vzhledem k časovému posunu a mění i datum, do kterého je nutné soupis chovů do webového
formuláře přepsat a takto předat KVS SVS pro Středočeský kraj a to takto : do 30.3.2021
Celý bod 1) písm. a) tedy zní takto:
1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:
a) provést soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství a nejpozději do 30. 3. 2021 soupis
předat KVS SVS pro Středočeský kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách
Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-

ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=ZABEDOV-KVSS-10km
V ostatních částech zůstává MVO nezměněno
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Čl.3

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 Středočeského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí
na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně
15 dnů.

V Benešově dne 24.03.2021
MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj

Obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Na Baních 1535 156 00 Praha 5
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17,128 01 PRAHA 2
Obecní úřady obcí:
Běrunice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Sloveč, ORP Poděbrady
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