Č. j. SVS/2021/127923-S

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a
věcně příslušný správní orgán 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 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března
2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec
pro zdraví zvířat“), v platném znění, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687
ze dne 17.prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu
(dále též „Nařízení Komise 2020/687“), a ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3
veterinárního zákona nařizuje tuto
změnu mimořádných veterinárních opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy) na
území České republiky, která byla nařízena dne 29. 9. 2021 nařízením Státní veterinární správy
č. j. SVS/2021/118065-S k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární
influenzy ve Středočeském kraji v souvislosti s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v
katastrálním území Trhové Dušníky [768146] (okres Příbram) ve Středočeském kraji.
Čl.1
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
Článek 1 nařízení Státní veterinární správy SVS/2021/118065-S se mění takto:
I.
Celá katastrální území uvedená v článku 1 bod 1:
KÓD KU
609595
631604
633682
639681
639699
681211
708526
720551
745839
759198
768146

NÁZEV KU
Bratkovice
Drahlín
Dubno
Hluboš
Kardavec
Lhota u Příbramě
Občov
Pičín
Sádek
Liha
Trhové Dušníky

se vyjímají z ochranného pásma a nově se zařazují do pásma dozoru, tj. do bodu 2 článku
1 nařízení č.j. SVS/2021/118065-S, a uplatňují se v nich opatření dle čl. 4 tohoto nařízení.
Čl.2
V ostatních částech zůstává MVO nezměněno.
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Čl. 3
Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že ke dni 19. 10. 2021 uplynula lhůta 21 dní od provedení předběžného
čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství a drůbež chovaná v zařízeních v ochranném
pásmu podstoupila klinická vyšetření s příznivými výsledky, ruší se opatření přijatá v pásmu
ochranném a v bývalém ochranném pásmu se uplatňují opatření v rozsahu určeném pro pásmo
dozoru v souladu s článkem 40 a následujícími Nařízení Komise 2020/687. Z tohoto důvodu
dochází k úpravě vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
Čl. 4
Poučení
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 20.10.2021

MVDr. Otto Vraný
ředitel
podepsáno elektronicky

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
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností: Příbram, Dobříš, Hořovice
Obce:
Běštín, Bohutín, Brdy, Bratkovice, Buková u Příbramě, Čenkov, Dlouhá Lhota, Drahlín, Drásov,
Dubenec, Dubno, Háje, Hluboš, Hostomice, Jince, Kotenčice, Křešín, Lešetice, Lhota u
Příbramě, Milín, Narysov, Občov, Obecnice, Obořiště, Ohrazenice, Ouběnice, Pičín, Podlesí,
Radětice, Rosovice, Sádek, Suchodol, Trhové Dušníky, Višňová
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