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Č. j. SVS/2020/009539-B 

 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY  
  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (dále také jen 
„KVSB“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a 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, nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření  

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy: 
 
 
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy 
- vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) v k.ú. 763454 - Olešnička v okrese Žďár  
nad Sázavou v Kraji Vysočina. 
 

 

Čl. 1  

Vymezení pásma dozoru   

 

Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území:  

601373 Bedřichov  

601918 Běleč u Lomnice  

613053 Brumov u Lomnice  

617920 Crhov u Olešnice  

620602 Černovice u Kunštátu   

620661 Černvír  

631388 Doubravník  

639672 Hluboké u Kunštátu  

640409 Hodonín u Kunštátu  

711128 Klokočí u Olší  

601926 Křeptov  

676675 Křížovice  

676691 Křtěnov u Olešnice  

681202 Lhota u Olešnice  

687189 Louka  

719358 Maňová  

702307 Nedvědice pod Pernštejnem  
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709441 Ochoz u Tišnova  

710415 Olešnice na Moravě – část katastrálního území západně od komunikace č. 362  
(ul. Rovečínská-Generála Čápka) 

711144 Olší u Tišnova  

713112 Osiky  

702315 Pernštejn  

711152 Rakové  

742317 Rozseč nad Kunštátem  

756881 Strhaře  

761753 Synalov  

765112 Tasovice  

 

 

Čl. 2   

Opatření v pásmu dozoru  

   
1. Obcím se v pásmu dozoru nařizuje: 

1.1. provést nejpozději do 22. 1. 2020 soupis všech komerčních chovatelů drůbeže. Sčítací listy 

budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí 

musí být předány na KVSB nejpozději do 22. 1. 2020; 

1.2. informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze  
mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;  

1.3. spolupracovat s KVSB při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně 
žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných 
ptáků.  

2. V pásmu dozoru se nařizuje:  

2.1. zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru 
bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu 
přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava 
uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;  

2.2. 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 dozoru. 
Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti; 

2.3. neprodleně oznámit každou zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost drůbeže nebo jiného ptactva 
chovaného v zajetí, anebo významný pokles jejich produktivity krajské veterinární správě  
na tel.č. +420 720 995 213;   

2.4. dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující 
do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;  

2.5. neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě 
drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky,  
jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem 
s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný;  

2.6. zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců  
do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení 
však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů  
v hospodářství, v nichž nemají:  
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2.6.1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí  
v tomto hospodářství,  

2.6.2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo 
chované v zajetí chovány;  

2.7. zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu 
krajské veterinární správy;  

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

2.9. zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného 
v zajetí. 

  
Čl. 3  

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) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.  

   

Čl. 4  

Poučení o nákaze  

   

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění 

je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem 

krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách   

a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní   

a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá   

a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, 

nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes 

trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. 

Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy 

(LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může 

výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen 

běžnými desinfekčními přípravky.      

 

Čl. 5  

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 Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské 

veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.  

 

V Brně dne 20. 1. 2020  

 

 

MVDr. Jaroslav Salava 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj 
podepsáno elektronicky 

v zastoupení 
Přílohy: 
Mapa s vyznačeným pásmem dozoru 
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