Č. j. SVS/2021/046269-Z

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj jako místně a věcně
příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 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 ustanoveními § 27 a § 29 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 (dále „vyhl. č. 36/2007 Sb.“)
u k o n č u je

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

Čl. 1
(1) Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/034525-Z ze dne 15. 3. 2021,
o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce
patogenní aviární influenzy vyhlášené pro:
a) ochranné pásmo vymezené kolem hospodářství s potvrzeným výskytem nebezpečné nákazy
v k.ú. 716359 Osvětimany v okruhu o poloměru 3 km, a to pro katastrální území:
645656 Hostějov, 692638 Medlovice u Uherského Hradiště, 716359 Osvětimany, 774057 Újezdec
u Osvětiman,
b) pásmo dozoru vymezené v okruhu o poloměru nejméně 10 km, a to pro katastrální území: 607983
Boršice u Buchlovic, 613801 Břestek, 615625 Buchlovice, 669652 Blišice, 659053 Jestřabice,
669661 Koryčany, 684881 Lískovec, 712655 Ořechov u Uherského Hradiště, 725251 Polešovice,
754404 Staré Hutě na Moravě, 757730 Stříbrnice u Uherského Hradiště, 757861 Střílky, 758612
Stupava,
771228
Tučapy,
771554
Tupesy
na
Moravě,
777293
Vážany
u Uherského Hradiště, 791148 Zástřizly,
se zrušuje,
jelikož uplynula minimální 21 denní doba stanovená pro toto ochranné pásmo a minimální 30 denní
doba stanovená pro pásmo dozoru po provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného
hospodářství zřízené podle vyhl. č. 36/2007 Sb. a nevyskytl se další potvrzený případ onemocnění
drůbeže touto nákazou.
(2) Opatření v ochranném pásmu nařízená obcím a chovatelům drůbeže a ptáků byla splněna.
(3) Opatření v pásmu dozoru nařízena obcím a chovatelům drůbeže a ptáků byla splněna.
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Čl. 2

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 Zlínského 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.

Ve Zlíně dne 14.04.2021
MVDr. František Mahdalík
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku
Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
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