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Č. j. SVS/2017/035990-T 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS  SVS pro 
MS kraj“) 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/2017/024769-T ze dne 22.02.2017 

v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy 
 
 

Čl.1 
 

Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření 
 
 

A.  Dne 28.2.2017 byla provedena v ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Doubrava 

u Orlové, v rámci Moravskoslezského kraje, předběžná 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 KVS SVS pro MS kraj v 
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v 
nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/024769-T ze dne 22.02.2017 mění tak, že se 
zcela ruší čl. 2 a dochází ke změně textu v článku 1 vymezujícím ochranné pásmo a pásmo 
dozoru takto:  

 
 

Vymezení pásma dozoru 
 
 

Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území: 

 

 Albrechtice u Českého Těšína (600121), Bartovice (715085), Bludovice (637696), Darkov (664014), 

Dětmarovice (625965), Dolní Lutyně (629731), Dolní Marklovice (720321), Dolní Suchá (637777), Dolní 

Těrlicko (766607) – vyjma jižní části katastrálního území za Těrlickou přehradou, Havířov-město 

(637556), Doubrava u Orlové (631167), Heřmanice (714691), Horní Lutyně (712531), Horní Suchá 

(644404), Karviná-Doly (664103), Karviná-město (663824), Koukolná (625973), Lazy u Orlové 

(712434), Louky nad Olší (687308), Michálkovice (714747), Nový Bohumín (707031), Orlová (712361), 

Petrovice u Karviné (720356), Petřvald u Karviné (720488), Poruba u Orlové (712493), Prostřední 

Suchá (637742), Prstná (720364), Radvanice (715018), Ráj (663981), Rychvald (744441), Skřečoň 

(748871), Staré Město u Karviné (664197), Stonava (755630), Šenov u Ostravy (762342) – vyjma jižní 
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částí katastrálního území za ul. Těšínská, Šumbark (637734), Věřňovice (780359), Vrbice nad Odrou 

(785971), Záblatí u Bohumína (789216), Závada nad Olší (720372), 

    

 
Čl.2 

 
Ostatní ustanovení 

 
Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/024769-T ze dne 22.02.2017 v 
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy zůstávají nezměněny. 
 
 
  

Čl. 3 
 

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 Moravskoslezského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u 
krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.  
 
V Ostravě dne 21.3.2017 

MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
podepsáno elektronicky 

Obdrží: 

KÚ Moravskoslezského kraje 

KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Policie ČR – KŘP Moravskoslezského kraje 

HZS Moravskoslezského kraje 

Dotčené obce a ORP 

 

 

Přílohy: 

mapa s vyznačeným pásmem dozoru 
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