Č. j. SVS/2017/086822-Z

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“)
a podle § 49 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 1 písm. r) 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 § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a
zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení nebezpečné nákazy
afrického moru prasat u nalezeného uhynulého prasete divokého v katastrálním území číslo 635812
Příluky u Zlína obce Zlín-Příluky, GPS: 49°13'44.303"N, 17°42'1.996"E.

Čl. 1
Vymezení vysoce rizikové oblasti afrického moru prasat
1. Vysoce riziková oblast s výskytem afrického moru prasat je tvořena katastrálními územími obcí
Březová u Zlína, Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Hrobice na Moravě, Hvozdná,
Klečůvka, Kostelec u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Lukov u Zlína, Lužkovice, Ostrata, Příluky u
Zlína, Slušovice, Štípa, Velíková, Veselá u Zlína, Vítová, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí.
2. Zevní hranice vysoce rizikové oblasti uvedené v bodu 1 je tvořena silnicí č. 490: Zlín-Fryšták,
silnicí č. 489: Fryšták-Lukov, silnicí č. 489 a č. 491: Lukov-Hrobice, silnicí č. 491: HrobiceSlušovice, Slušovice-Lípa a silnicí č. 49: Lípa-Zlín.

Čl. 2
Opatření ve vysoce rizikové oblasti afrického moru prasat
1. Uživatelům honiteb, kteří užívají honitbu zasahující zevní hranici vysoce rizikové oblasti uvedenou
v článku 1 bod 2., se nařizuje instalovat pachové ohradníky na zevní hranici a to tak, aby směřovaly
do vysoce rizikové oblasti.
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2. Uživatelům honiteb uvedeným v bodu 1. se nařizuje
a) instalovat nejpozději do 22. 7. 2017 takový druh a typ pachového ohradníku, který je v souladu s
návodem výrobce účinný proti divokým prasatům,
b) doplňovat účinnou látku v pachových ohradnících tak, aby byla v souladu s návodem výrobce stále
aktivní.

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
Společná a závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 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.
2. Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární správy
týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto
nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být
každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, u
Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

Ve Zlíně dne 18.07.2017
MVDr. František Mahdalík
ředitel
podepsáno elektronicky
Obdrží:
Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku
Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
ČMMJ OMS Zlín
Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlín
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