
C.j. RED/257/2006

Státní veterinární správa Ceské republiky jako orgán príslušný podle § 48, odst. 1,
písmo c) zákona c. 166/1999 Sb., o veterinární péci a o zmene nekterých souvisejících
predpisu, narizuje podle § 54 odst. 2, písmo c) a odst. 3 veterinárního zákona z duvodu
nebezpecí zavlecení a rozšírení vysoce patogenní aviární intluenzy zpusobené virem typu
A, subtypu H5Nl na území Ceské republiky tato

mimorádná veterinární opatrení

1) Chovatelum, kterí chovají jako podnikatelé drubež a nemají povinnost zaregistrovat
svá hospodárství a údaje o poctu chované drubeže podle zákona c. 154/2000 Sb., o
šlechtení, plemenitbe a evidenci hospodárských zvírat a o zmene nekterých
souvisejících zákonu (plemenárský zákon), ve znení pozdejších predpisu, se narizuje
neprodlene nahlásit nejpozdeji do 28.2.2006 na adresu Mezinárodní testování drubeže,
s.p. Ústrašice, p. Planá nad Lužnicí, PSC 391 11, údaje o hospodárství prostrednictvím
"Registracního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanacního podniku,
shromaždovacího strediska, uživatelského zarízení, provozovatele líhne"
zverejneného na webové stránce Státní veterinární správy (www.svscr.cz) a
uvedeného v príloze c. 6 k vyhlášce MZe c. 136/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti oznacování zvírat a jejich evidence a evidence hospodárství a osob
stanovených plemenárským zákonem, a údaje o chované drubeži - druhu, kategorii a
kapacite hospodárství.

2) Ceskomoravské spolecnosti chovatelu, a.s., U topíren 2/860, 170 41 Praha 7, jako
poverené osobe k vedení ústrední evidence podle plemenárského zákona, se narizuje
zajistit evidenci chovatelu uvedených v bode 1,jejich hospodárství a údaju o chované
drubeži.

3) Chovatelum, kterí jako podnikatelé chovají drubež, se zakazuje bez zbytecného
odkladu, nejpozdeji však od 28.2.2006, chovat drubež ve volném výbehu. Místne
príslušná krajská veterinární správa muže chov drubeže ve volném výbehu povolit za
predpokladu,že krmivo a voda se drubeži dává uvnitr haly nebo pod prístreškem,
který dostatecne odradí volne žijící ptáky a zabrání styku volne žijících ptáku
s krmivem nebo vodou urcenou pro drubež.

4) Chovatelé uvedení v bode 3 musí v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky MZe c. 296/2003 o
zdraví zvírat a jeho ochrane, o premístování a preprave zvírat a o oprávnení a odborné
zpusobilosti k výkonu nekterých odborných veterinárních cinností, v platném znení,
zajistit ochranu svých chovu pred zavlecením vysoce patogenní aviární intluenzy,
zejména zamezení vniknutí volne žijícího ptactva do hal zasítováním oken a vetracích
otvoru a zároven vést rádnou evidenci o chovu drubeže, úhynech, presunech a
veterinárních zákrocích.

5) Chovatelé uvedení v bode 3jsou povinni hlásit príslušné krajské veterinární správe:

- poklesv príjmupotravya vody o více než 20%,

- pokles v produkci vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny,

- úmrtnost vyšší než 3 % týdne.



6) Zakazuje se porádání svodu drubeže a ostatních ptáku, tj. soustredení drubeže a
ostatních ptáku ruzných chovatelu na urceném míste a k urcenému úcelu, zejména trhy
s drubeží a ostatními ptáky, výstavy, prehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské
souteže. Místne príslušná krajská veterinární správa muže na základe vyhodnocení
rizika povolit konání svodu drubeže a ptactva, které je chováno zpusobem vylucujícím
jakýkoliv kontakt s volne žijícími ptáky.

7) Pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodu drubeže a
ostatních ptáku, vydaných Státní veterinární správou pro svody s mezinárodní úcastí a
zakazuje se úcast drubeže a ostatních ptáku chovatelu z Ceské republiky na svodech v
zahranicÍ.

8) Pozastavuje se platnost veterinárních podmínek pro konání svodu drubeže a ostatních
ptáku vydaných príslušnými krajskými veterinárními správami a Mestskou veterinární
správou v Praze pro svody s úcastí drubeže a ostatních ptáku chovaných v Ceské
republice.

9) Zakazuje se porádání souteží poštovních holubu s mezinárodní úcastí na území Ceské
republiky a úcast poštovních holubu chovatelu z Ceské republiky na soutežích
v zahranicÍ.

10)Narizuje se Ministerstvu vnitra zajistit provádení kontrol dokladu o provedené
dezinfekci všech vozidel urcených k preprave zvírat na silnicních hranicních
prechodech pri vstupu na území Ceské republiky a v prípade zjištení nedostatku, tj.
nepredložení potvrzení o dezinfekci vozidla, neprodlene oznámit tuto skutecnost
místne príslušné krajské veterinární správe. Tato informace musí obsahovat název
nebo obchodní firmu dopravce, registracní císlo vozidla, druh prepravovaných zvírat a
adresu místa urcenÍ.

Oduvodnení:

Uvedená opatrení se ukládají k ochrane státního území Ceské republiky pred zavlecením
vysoce patogenní aviární intluenzy v souvislosti se zhoršením nákazové situace v Evrope
a se zacátkem jarních tahu migrujícího ptactva z území s nepríznivou, prípadne neznámou
nákazovou situacÍ. Tato mimorádná veterinární opatrení nabývají úcinnosti dne 16.2.2006
od 0,00 hod. s výjimkou opatrení uvedených v bodech 6 - 9, která nabývají úcinnosti dne
21.2.2006 od 0,00 hod.

V Praze dne 14.2.2006

~~: Úc.,l.~~
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