Úřední deska: Státní veterinární správa

Č. j. SVS/2018/046503-Z

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „krajská
veterinární správa“ nebo „KVSZ“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49
odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 79 až § 93 vyhl. č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a
nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů n a řiz u j e tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – newcastleské choroby.
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy
- newcastleské choroby v k. ú. 761966 Šanov.
Čl. 1

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
(1) Ochranným pásmem se stanovují následující katastrální území: 721131 Hostětín, 750077
Hrádek na Vlárské dráze, 658995 Kochavec, 721158 Pitín, 740888 Rokytnice u Slavičína, 761966
Šanov,
(2) Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území: 606561 Bohuslavice nad Vláří,
606979 Bojkovice, 617326 Bzová u Uherského Brodu, 750069 Divnice, 658987 Jestřabí nad Vláří,
664944 Kladná-Žilín, 668800 Komňa, 674401 Krhov u Bojkovic, 684589 Lipová u Slavičína,
704369 Nevšová, 704415 Nezdenice, 720399 Petrůvka u Slavičína, 763934 Popov nad Vláří,
734195 Přečkovice, 743241 Rudice, 743275 Rudimov, 750085 Slavičín, 755001 Starý Hrozenkov,
763357 Svatý Štěpán, 763942 Štítná nad Vláří, 783277 Vlachovice, 783285 Vrbětice, 789836
Záhorovice, 797243 Žítková.
Čl. 2

Opatření v ochranném pásmu
(1) Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:
a)

provést nejpozději do 20. 4. 2018 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež
nebo jiní ptáci chovaní v zajetí (dále jen „ptáci“). Sčítací list uvedený v příloze těchto
mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných
v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy
u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány
na KVSZ nejpozději do 23. 4. 2018 na formulářích uvedených v příloze (newcastleská choroba
– Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání zajistit pomocí webového formuláře na
adrese: https://www.svscr.cz/form-new/
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b)

informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi
chovateli, lovci a pozorovateli ptáků;

(2) Všem chovatelům drůbeže a ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:
a) provést soupis drůbeže všech kategorií v chovu nebo hospodářství. Údaje musí být
aktualizovány, aby byla brána v úvahu drůbež vylíhlá nebo uhynulá během doby podezření, a
na požádání musí být předkládány krajské veterinární správě ke kontrole a prověření,
b) držet všechnu drůbež v hospodářství na místech, na nichž je chována,
c) zabezpečit, že žádná drůbež nebude přemísťována z chovu nebo hospodářství do chovu nebo
hospodářství,
d) umístit ve vchodech a východech do budov a z budov, v nichž je chována drůbež, jakož i při
vjezdech a výjezdech do hospodářství a z hospodářství vhodné dezinfekční prostředky,
e) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive
umístit ptáky do uzavřených prostor, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů
zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je
chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit
kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků,
f)
sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit na
krajskou veterinární správu tel.č. +420 720 995 201
(3) V ochranném pásmu se nařizuje:
a) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy.
b) dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do
hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření newcastelské choroby;
c) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí,
d) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v
zajetí,
Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.

Čl. 3

Opatření v pásmu dozoru
(1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:
a) provést nejpozději do 20. 4. 2018 soupis všech chovatelů drůbeže. Sčítací list uvedený v
příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných
ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací
listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí
musí být předány na KVSZ nejpozději do 23. 4. 2018 na formulářích uvedených v příloze
(newcastleská choroba - Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání zajistit pomocí
webového formuláře na adrese: https://www.svscr.cz/form-new/
b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi
chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
(1)

V pásmu dozoru se nařizuje:
a) zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru
bez souhlasu krajské veterinární správy,
b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství,
jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo
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dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na
základě žádosti.
c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do
hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření newcastelské choroby,
f)

zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy,

g)

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

Čl. 4

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 5

Poučení o nákaze
Newcastleská choroba drůbeže, kterou lze v literatuře nalézt i pod názvem pseudomor
drůbeže, je virové onemocnění zařazené do skupiny nebezpečných nákaz. Při onemocnění dochází
ke značným ztrátám a u mladé drůbeže může dosáhnout až 100%. Onemocnět může kur domácí,
krůta, perlička, bažant, holub, hrdlička a některé druhy exotických ptáků. Vodní drůbež je proti
nákaze odolná. Nemoc se přenáší mezi drůbeží kontaktem, ale i volně žijícím ptactvem, pracovními
pomůckami. Na člověka tato nemoc přenosná není, ale člověk může být rovněž pasívním
přenašečem viru. Virus je nejčastěji vylučován trusem a hlenem z tělních dutin, krví a vnitřnostmi
usmrcené nebo uhynulé drůbeže. K onemocnění nejčastěji dochází za 3 - 6 dní po infekci. Nemoc
se projevuje u kuřat dýchacími potížemi, někdy i nervovými poruchami. Dospělá drůbež má vysokou
horečku, nepříjímá krmivo, je netečná. Nemoc je doprovázena průjmem, nervovými poruchami,
zmodráním hřebínku a lalůčků, sípavým dechem a prudkým poklesem snášky. Sípavý dech je
způsoben tvorbou našedlého nebo narůžovělého hlenu, který se hromadí v hrtanu a může vytékat
z nosních otvorů. Léčba je většinou neúčinná a ani se neprovádí, nemocné kusy se utrácí. Kromě
preventivního očkování lze chovy chránit důsledným dodržováním zásad ochrany chovů před
zavlečením nákaz.
Čl. 6

Všeobecná ustanovení
1. Ochranná a zdolávací opatření budou zrušena, jestliže budou zavedena všechna stanovená
opatření a epizootologická situace po šetření v ohnisku, v ochranném i vnějším pásmu bude
příznivá. Některá opatření mohou být dle okolností zmírněna, případně zrušena ještě před
prohlášením nákazy za zdolanou.
2. Otázky odškodnění a náhrad spojené s těmito opatřeními budou řešeny podle §§ 67 - 70
veterinárního zákona po prohlášení nebezpečné nákazy za zdolanou.
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Čl. 7

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 13.04.2018
MVDr. František Mahdalík
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
podepsáno elektronicky

Příloha: Sčítací list

Obdrží:
Zlínský kraj prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS:scsbwku
Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky
Agrární komora Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
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