Č. j. SVS/2017/024696-M

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále jen „KVS
Olomouc“) 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 č. 36/2007
Sb.“), nařizuje tuto:
Změnu ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j.
SVS/2017/010824-M ze dne 22.01.2017, ve vazbě na Nařízení Státní veterinární správy č.j.
SVS/2017/012937-M ze dne 26.1.2017

v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Čl.1
Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
A.

Dne 7.2.2017 byla provedena v ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Lověšice u
Přerova závěrečná ohnisková dezinfekce autorizovanou firmou. V souladu s § 27 odst. 1 a 2
vyhlášky č. 36/2007 Sb. se po 21 dnech od provedení předběžné dezinfekce infikovaného
hospodářství ruší opatření přijatá v ochranném pásmu a v bývalém ochranném pásmu se
uplatňují opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru. Z tohoto důvodu dochází k úpravě
vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
Z výše uvedeného důvodu se ochranná a zdolávací opatření nařízená Krajskou veterinární
správou Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj v souvislosti s výskytem nebezpečné
nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v nařízení Státní veterinární správy č.j.
SVS/2017/010824-M ze dne 22.01.2017, ve vazbě na Nařízení Státní veterinární správy č.j.
SVS/2017/012937-M ze dne 26.1.2017, mění v článku 1 vymezujícím ochranné pásmo a
pásmo dozoru takto:

Původně uvedený text článku 1:
Čl. 1
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
1. Ochranným pásmem se stanovují následující katastrální území:
Bochoř (606723), Horní Moštěnice (643572), Lověšice u Přerova (735001), Přerov (734713), Újezdec
u Přerova (774073), Věžky u Přerova (606740)
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2. Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území:
Beňov (606740), Brodek u Přerova (612758), Buk (615731), Císařov (617784), Citov (617857), Čechy
(630837), Čekyně (619108), Dluhonice (626708), Čelechovice u Přerova (619337), Dobrčice (627186),
Domaželice (630845), Grymov (636274), Henčlov (638277), Hradčany na Moravě (646695), Kanovsko
(784044), Kokory (667978), Kozlovice u Přerova (734985), Lazníky (679411), Lhotka u Přerova
(681415), Líšná u Přerova (685038), Luková u Přerova (689033), Lýsky (782335), Nahošovice
(633038), Nelešovice (702838), Oldřichov na Moravě (709999), Osek nad Bečvou (713015) vyjma
východní části katastrálního území za vodotečí (potokem) Lubeň, Pavlovice u Přerova (718581),
Penčice (719056), Penčičky (719064), Podolí u Přerova (724319), Popovice u Přerova (782343),
Prosenice (733288), Proseničky (733296), Prusínky (718599), Prusy (602612), Předmostí (734977),
Přestavlky u Přerova (735167), Radslavice u Přerova (738816), Radvanice u Lipníka nad Bečvou
(738859), Rokytnice u Přerova (740896), Říkovice u Přerova (745588), Sobíšky (752029), Stará Ves u
Přerova (753939), Sušice u Přerova (759791), Troubky nad Bečvou (768685), Tučín (771244), Turovice
(633046), Vinary u Přerova (782351), Vlkoš u Přerova (784052), Zábeštní Lhota (789054), Želatovice
(795801), Žeravice (796441)
Se tímto mění a nově zní takto:
Čl. 1
Vymezení pásma dozoru
Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území:
Bochoř (606723), Horní Moštěnice (643572), Lověšice u Přerova (735001), Přerov (734713), Újezdec
u Přerova (774073), Věžky u Přerova (606740), Beňov (606740), Brodek u Přerova (612758), Buk
(615731), Císařov (617784), Citov (617857), Čechy (630837), Čekyně (619108), Dluhonice (626708),
Čelechovice u Přerova (619337), Dobrčice (627186), Domaželice (630845), Grymov (636274), Henčlov
(638277), Hradčany na Moravě (646695), Kanovsko (784044), Kokory (667978), Kozlovice u Přerova
(734985), Lazníky (679411), Lhotka u Přerova (681415), Líšná u Přerova (685038), Luková u Přerova
(689033), Lýsky (782335), Nahošovice (633038), Nelešovice (702838), Oldřichov na Moravě (709999),
Osek nad Bečvou (713015) vyjma východní části katastrálního území za vodotečí (potokem)
Lubeň , Pavlovice u Přerova (718581), Penčice (719056), Penčičky (719064), Podolí u Přerova
(724319), Popovice u Přerova (782343), Prosenice (733288), Proseničky (733296), Prusínky (718599),
Prusy (602612), Předmostí (734977), Přestavlky u Přerova (735167), Radslavice u Přerova (738816),
Radvanice u Lipníka nad Bečvou (738859), Rokytnice u Přerova (740896), Říkovice u Přerova
(745588), Sobíšky (752029), Stará Ves u Přerova (753939), Sušice u Přerova (759791), Troubky nad
Bečvou (768685), Tučín (771244), Turovice (633046), Vinary u Přerova (782351), Vlkoš u Přerova
(784052), Zábeštní Lhota (789054), Želatovice (795801), Žeravice (796441

B. Dne 7.2.2017 byla provedena v ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Lověšice u
Přerova závěrečná ohnisková dezinfekce autorizovanou firmou. V souladu s § 27 odst. 1 a 2
vyhlášky č. 36/2007 Sb. se po 21 dnech od provedení předběžné dezinfekce infikovaného
hospodářství ruší opatření přijatá v ochranném pásmu a v bývalém ochranném pásmu se
uplatňují opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru.
Z výše uvedeného důvodu se ochranná a zdolávací opatření nařízená Krajskou veterinární
správou Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj v souvislosti s výskytem nebezpečné
nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v Nařízení Státní veterinární správy č.j.
SVS/2017/010824-M ze dne 22.01.2017, ve vazbě na Nařízení Státní veterinární správy č.j.
SVS/2017/012937-M ze dne 26.1.2017, v článku 2 nařizující opatření v ochranném pásmu ke
dni 22.02.2017 ruší.
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Čl. 2
Přílohy
Příloha č. 1. Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry (.pdf) se vzhledem ke změně článku 1
ruší.

Čl.3
Ostatní ustanovení
Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/010824-M ze dne 22.01.2017, ve
vazbě na Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/012937-M ze dne 26.1.2017 v souvislosti s
výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy zůstávají nezměněny.

Čl. 4
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 Olomouckého kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské
veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1:
Mapa s vyznačeným pásmem a dotčenými katastry
Obdrží:
Do datové schránky:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Obecní úřady: dotčené obce v pásmu dozoru a příslušné obce s rozšířenou působností
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