Č. j. SVS/2017/007035-M

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále jen „KVS
Olomouc“) 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, podle
Rozhodnutí komise 2006/563 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní
influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství a o zrušení rozhodnutí
2006/115/ES 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 u volně žijících ptáků v k.ú. 710504 Olomouc – město na
území Olomouckého kraje.
Čl. 1
Vymezení kontrolního pásma
Kontrolním pásmem se vymezuje oblast o poloměru 1 km kolem místa nálezu předmětné
nákazy nálezu v k.ú. 710504 Olomouc –město, GPS: 49°34'37,264"N, 17°15'35,967"E.
Čl. 2
Opatření v kontrolním pásmu
a) zákaz přemístění drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí, včetně jejich produktů v pásmu
a mimo pásmo bez souhlasu KVS Olomouc;
b) místně příslušný obecní úřad zajistí informovanost informovat veřejnost způsobem v obci
obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
c) chovatelům drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí se ukládá povinnost 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 např. 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;
d) chovatelům drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí se ukládá povinnost sledovat
zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit
na KVS Olomouc, tel.č. +420 720 995 206;
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e) zákaz vypouštění pernaté zvěře za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného
v zajetí,
f) zakazuje se lov volně žijícího ptactva nebo jiný způsob jeho odchytu z volné přírody, není-li to
povoleno příslušným orgánem pro zvláštní účely.
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 Olomouckého kraje. Nařízení musí být každému
přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Olomouci dne 13.01.2017
MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
podepsáno elektronicky
Příloha č. 1:
Mapa s vyznačeným kontrolním pásmem
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