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Č. j. SVS/2017/046099-T 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS 
SVS pro MS kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a §17 odst. 1 písm. a) a písm. b) a § 76 odst. 3 písm. a) 
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 (dále jen 
„vyhláška č. 36/2007 Sb.“)  

 
 

ukončuje 
 

ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem 
nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dobrá u Frýdku - Místku, v rámci 
Moravskoslezského kraje, vyhlášená nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/032581-T ze 
dne10.03.2017 a nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/041524-T ze dne 31.03.2017 

 
a zrušuje 

 

1. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/032581-T ze dne 10.03.2017 

2. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/041524-T ze dne 31.03.2017 

 
 
 

Čl. 1 
 

Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření 
 

Dne 10.03.2017 byla provedena v ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dobrá u 
Frýdku – Místku, v rámci Moravskoslezského kraje, předběžná ohnisková dezinfekce. V souladu s § 27 
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 36/2007 Sb. se po 21 dnech od provedení předběžné dezinfekce infikovaného 
hospodářství, tedy ke dni 31.03.2017, zrušila opatření přijatá v pásmu ochranném a v bývalém 
ochranném pásmu se uplatňovala opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru. Z tohoto důvodu 
došlo k úpravě vymezení ochranného pásma a pásma dozoru definovaného v nařízení Státní 
veterinární správy č.j. SVS/2017/032581-T ze dne 10.03.2017.  
V souladu s § 29.vyhlášky č. 36/2007 Sb. se po uplynutí 30 dnů od provedení předběžné desinfekce 

infikovaného hospodářství, tedy ke dni 10.4.2017, ruší opatření přijatá v pásmu dozoru a na základě 

tohoto opatření se ruší pásmo dozoru definované v nařízení Státní veterinární správy č.j. 

SVS/2017/041524-T ze dne 31.03.2017. 

 
Čl. 2 

 
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 Moravskoslezského kraje. Nařízení Státní veterinární 
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správy musí být každému přístupné u KVS SVS pro MS kraj, u Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje a u všech dotčených obecních úřadů. 

 

V Ostravě dne 10.04.2017 

MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
podepsáno elektronicky 

Obdrží: 

 

KÚ Moravskoslezského kraje  

KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  

HZS Moravskoslezského kraje  

Policie ČR – KŘP Moravskoslezského kraje  

Dotčené obce a ORP 
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