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Č. j. SVS/2017/108438-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 jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) 
a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 1 písm. p), 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 (dále jen „veterinární zákon“) a v souladu s § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání afrického moru prasat a v souladu s Prováděcím Rozhodnutím komise (EU) 
2017/1437 ze dne 4. srpna 2017 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem 
prasat v České republice, nařizuje tato  

 

mimořádná veterinární opatření 

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 zamořené oblasti 

Zamořenou oblastí afrického moru prasat se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín.  

 

Čl. 2 
Vymezení území zákazu vstupu a pohybu osob v souvislosti s výskytem 

afrického moru prasat 

 

Území zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob v souvislosti s výskytem afrického moru prasat na 
katastrálním území obcí okresu Zlín tvoří: extravilán  katastrálních území 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; zevní hranice  je tvořena silnicí č. 490: Zlín-
Fryšták, silnicí č. 489: Fryšták-Lukov, silnicí č. 489 a č. 491: Lukov-Hrobice, silnicí č. 491: 
Hrobice-Slušovice, Slušovice-Lípa a silnicí č. 49: Lípa-Zlín (dále jen „vymezené území“). 
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Čl. 3 

 

Opatření na vymezeném území v souvislosti s výskytem afrického moru prasat 

 

1. Do vymezeného území  se zakazuje volný vstup a pohyb nepovolaných osob, vyjma 
uživatelů honiteb, vlastníků nemovitostí při výkonu vlastnických práv, osob vykonávajících právo 
myslivosti, myslivecké stráže, úředních veterinárních lékařů Státní veterinární správy a případně 
dalších osob, kterým  povolení vydal starosta příslušné obce. 

2. Starostům příslušných obcí se nařizuje bezodkladně hlásit  KVSZ  každé povolení vydané podle 
odstavce 1. 

3. Myslivecké stráži ustanovené pro honitby ve vymezeném území se nařizuje dohlížet na 
dodržování zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob v příslušné honitbě.  

4. Myslivecká stráž je oprávněna  ve vymezeném území požadovat od osob, které jsou v honitbě, 

průkaz, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného 

pobytu a v případě, že se jedná o nepovolanou osobu, sepsat o tomto zjištění záznam a předat 

jej KVSZ k projednání přestupku. Myslivecká stráž je oprávněna zadržet nepovolanou osobu, 

pokud jí neposkytne součinnost podle věty první, a neprodleně přivolat orgán Policie České 

republiky. 

 

5.  Zlínskému kraji se nařizuje 

a) udržovat výstražné označení zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob do honiteb 
ve vymezeném území, které bylo provedeno podle Rozhodnutí hejtmana Zlínského 
kraje č. 1 o vyhlášení stavu nebezpečí, ze dne 31. 7. 2017, 

b) udržovat funkčnost elektrických ohradníků instalovaných podle Rozhodnutí hejtmana 
Zlínského kraje č. 1 o vyhlášení stavu nebezpečí, ze dne 31. 7. 2017.  

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) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. 

Čl. 5 
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. 
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Ve Zlíně dne 11.09.2017 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
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 
Agrární komora Zlín 
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