Č. j. SVS/2017/021977-E

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/
1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b),
d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém
kraji:
Čl. 1
Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (subtypu H5) Krajská
veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných
veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/021665-E ze dne 15. 2. 2017 vyhlásila nekomerční
hospodářství s chovem drůbeže bez registračního čísla v Ochozu 70 v k. ú. 709395 Ochoz
u Nasavrk, GPS 49°50'51,845"N, 15°49'8,577"E.
Čl. 2
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
(1)
Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 617954 Ctětín
- severní část katastrálního území vymezená silnicí č. 33770, 622605 České Lhotice, 622613 Hodonín
u Nasavrk, 701637 Nasavrky, 709395 Ochoz u Nasavrk, 724009 Podlíšťany, 764680 Švihov, 724025
Vížky a 797839 Žumberk - jižní část katastrálního území vymezená vodním tokem Ležák.
(2)
Pásmo dozoru tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 777358 Babákov, 604895
Bítovany, 606839 Bojanov, 617954 Ctětín - jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 33770,
697036 Čejkovice u Mladoňovic, 697044 Deblov, 641120 Dolní Holetín, 787868 Dřevíkov, 695891
Havlovice u Miřetic, 641979 Hlína, 768073 Hluboká u Trhové Kamenice, 641138 Holetín, 641987
Horka u Chrudimi, 606847 Horní Bezděkov u Bojanova, 642517 Horní Bradlo, 671461 Hrbokov,
653799 Chrast, 654299 Chrudim - jižní část katastrálního území vymezená silnicemi č. 34017, č. 340
a č. 34022, 671479 Kovářov u Seče, 673692 Krásné, 683141 Křižanovice, 749788 Kunčí, 767298
Kvasín, 682942 Libkov u Nasavrk, 683159 Liboměřice, 683167 Licibořice, 642533 Lipka, 785857
Louka u Vrbatova Kostelce, 688908 Lukavice, 695921 Miřetice u Nasavrk, 787876 Možděnice,
683175 Nové Lhotice, 712086 Orel, 697079 Petříkovice u Mladoňovic, 697087 Pohled u Mladoňovic,
673706 Polánka, 746452 Prosíčka u Seče, 777366 Příkrakov, 737151 Rabštejnská Lhota, 768111
Rohozná u Trhové Kamenice, 787884 Rváčov u Hlinska, 749796 Slatiňany, 642002 Smrček
u Žumberku, 737160 Smrkový Týnec, 639397 Srní u Hlinska, 760706 Svídnice u Slatiňan, 787906
Svobodné Hamry, 749800 Škrovád, 767310 Tisovec, 642550 Travná u Horního Bradla, 768120
Trhová Kamenice, 760714 Trpišov, 777374 Včelákov, 642568 Velká Střítež, 712094 Vlčnov
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u Chrudimi, 785865 Vrbatův Kostelec, 688924 Výsonín, 790362 Zaječice u Chrudimi, 698385
Zbyhněvice a 797839 Žumberk - severní část katastrálního území vymezená vodním tokem Ležák.
Čl. 3
Opatření v ochranném pásmu
(1)

Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:

a)

provést nejpozději do 20. 2. 2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež
nebo jiní ptáci chovaní v zajetí, za použití sčítacího listu uvedeného v příloze tohoto nařízení.
Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu nejméně jednoho roku. Souhrnné údaje
z jednotlivých obcí musí být předány Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro
Pardubický kraj nejpozději do 20. 2. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza –
Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci). Předání lze uskutečnit elektronicky na adresu:
epodatelna.kvse@svscr.cz,

b)

informovat veřejnost o výskytu nebezpečné nákazy způsobem v obci obvyklým s cílem zvýšit
povědomí o nákaze mezi chovateli ptáků, mysliveckou veřejností a pozorovateli ptáků,

c)

zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulé
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro
jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit
nápisem „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších
produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem
provést dezinfekci nádob.

(2)
Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném
pásmu se nařizuje:
a)

zajistit umístění a držení veškeré drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí uvnitř budovy
v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na
jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly
do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Musí být
přijata opatření k zamezení vnikání volně žijících ptáků do objektů zasíťováním oken a větracích
otvorů a k zamezení možnosti kontaminace krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků.
U vchodů a východů z uvedených prostor se musí vhodně umístit dezinfekční prostředky,

b)

sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na telefonní čísla 466768670, 777303010,
777783312 nebo 773851059,

c)

zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé
informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým,

d)

zajistit dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je
opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy,

e)

vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a na
požádání je předložit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.

(3)
Všem komerčním chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí
v ochranném pásmu se nařizuje:
a)

vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací
minimálně jednou denně,

b)

dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného
v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek,
které by mohly být kontaminovány, neprodleně podrobit čištění a dezinfekci v souladu s § 46
vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,
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c)

všechny dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do
hospodářství nebo je opouštějí, a které by mohly být kontaminovány, neprodleně podrobit čištění
a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,

d)

do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční
vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu,

e)

vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a na
požádání je předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.
(4)

a)

V ochranném pásmu se zakazuje:

vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup
pouze do obytných prostor hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto
hospodářství, nebo
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované
v zajetí chovány,

b)

přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném
pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj,

c)

pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo
jiného ptactva chovaného v zajetí,

d)

vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,

e)

volný pohyb psů mimo obydlí a veškeré způsoby venčení bez držení psa na vodítku, a to za
účelem zabránění přímého kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky,

f)

pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních
kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční
dopravě. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě
v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo zastávky
v ochranném pásmu. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
může povolit výjimku ze zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 21 až 26
vyhlášky č. 36/2007 Sb.,

g)

přeprava drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa
1. z drůbeže pocházející z hospodářství, jenž se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného
a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného
pásma, nebo
2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství
v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od
masa vyrobeného po uvedeném dni.
Uvedené zákazy se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě
v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez
zastávky. Výjimky z tohoto opatření může povolit Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj na základě žádosti.
Čl. 4
Opatření v pásmu dozoru
(1)

a)

Obcím v pásmu dozoru se nařizuje:

provést nejpozději do 20. 2. 2017 soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství za
použití sčítacího listu, uvedeného v příloze tohoto nařízení. Sčítací listy budou uloženy
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u příslušné obce po dobu nejméně jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být
předány Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nejpozději do
20. 2. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních
ptáků v obci). Předání lze uskutečnit elektronicky na adresu: epodatelna.kvse@svscr.cz,
b)

informovat veřejnost o výskytu nebezpečné nákazy způsobem v obci obvyklým s cílem zvýšit
povědomí o nákaze mezi chovateli ptáků, mysliveckou veřejností a pozorovateli ptáků,

c)

zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulé
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro
jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit
nápisem „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších
produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem
provést dezinfekci nádob.

(2)
nařizuje:

Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se

a)

sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na telefonní čísla 466768670, 777303010,
777783312 nebo 773851059,

b)

zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé
informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým,

c)

zajistit dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je
opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy.

(3)
Všem komerčním chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí
v pásmu dozoru se nařizuje:
a)

vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací
minimálně jednou denně,

b)

dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného
v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek,
které by mohly být kontaminovány, neprodleně podrobit čištění a dezinfekci v souladu s § 46
vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,

c)

do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční
vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu.
(4)

a)

V pásmu dozoru se zakazuje:

vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup
pouze do obytných prostor hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto
hospodářství, nebo
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované
v zajetí chovány,

b)

přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném
pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj,

c)

pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo
jiného ptactva chovaného v zajetí,

d)

vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,

e)

veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec bez souhlasu Krajské
veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Tento zákaz se nevztahuje na
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tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato
přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky,
f)

pohyb a přeprava drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství,
jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo
dozoru. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může povolit
výjimku ze zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 vyhlášky
č. 36/2007 Sb.
Čl. 5
Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj 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. 6
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 dezinfekčními přípravky.
Čl. 7
Společná a 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 Pardubického kraje a všech obecních úřadů,
jejichž území se týká.
V Pardubicích dne 15.02.2017

MVDr. Josef Boháč
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
podepsáno elektronicky
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SČÍTACÍ LIST - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ
Pracovník:

Datum :

Číslo protokolu:

*Obec :

*Část obce:

*ZSJ:

*Je v ochranném pásmu/ *Je v pásmu dozoru

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

Okres:

Kraj:

Majitel (jméno příjmení):

číslo OP :

Společnost (firma):
Adresa majitele (ulice):
Počty

Druh

ptáků

Telefon:
° Cena
za kus (Kč)
(dle MZe)

Cena
Celkem (Kč)

Počty
vajec

° Cena
za kus (Kč)
(dle MZe)

Cena
Celkem (Kč)

Nosnice 
Brojleři 
Chovné slepice 
Kohouti 
Kachny  chovné
Kachny  výkrm
Husy  chovné
Husy  výkrm
Krůty  chovné
Krůty  výkrm
Perličky 
Bažanti



Pštrosi




Dravci 
Exoti



Holubi 
Celkem

--------------------------------Podpis pracovníka

XXXXXXX

XXXXXXX

-----------------------------------Podpis majitele

°orientační ocenění pro účely stanovení odhadu nákladů na úhradu ztrát drobným chovatelům (za utracenou drůbež a ostatní ptáky) dle
zákona č. 166/1999Sb. (veterinární zákon) v pl. zn

Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci
Pracovník obce:

Datum :

Obec :

Protokol č. :

Počet částí obce

Počet ZSJ

*Je v ochranném pásmu/ *Je v pásmu dozoru

* v ochranném pásmu : _ _

* v ochranném pásmu: _ _

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

* v pásmu dozoru: _ _

* v pásmu dozoru: _ _

Okres :

Kraj:
Součty ptáků
v ochranném pásmu

Druh

Součty ptáků
v pásmu dozoru

Součty ptáků
celkem

Nosnice 
Brojleři 
Kohouti 
Chovné slepice 
Krůty  chovné
Krůty  výkrm
Perličky 
Bažanti 
…………… 
HRABAVÁ CELKEM
Kachny  chovné
Kachny  výkrm
Husy

 chovné

Husy

 výkrm

…………….
VODNÍ CELKEM
Holubi 
Pštrosi



Exoti 
…………
JINÉ PTACTVO CELKEM
SOUHRN CELKEM

Podpis zástupce obce -------------------------------------------

