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NAŘíZENí srÁrrtí vETERlNÁnruí spRÁvy
l,

pro

jen

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
Královéhradecký kraj (dále
'KVS
SVS pro Královéhradecký kraj")jako místně a věcně příslušnýsprávní orgán podle § 49 odst. 1 písm.
c) adálevsouladus§54odst.2písm.a) aodst.3zákonač. 166/1999Sb.,oveterinární péčiao

změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
§ 14 a násl. vyhlášky č.3612007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární iníluenzy a o změně vyhlášky č.
29912003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato

mimořádná veterl nární opatření

F
),:

k zamezeni

šířenínebezpečnénákazy - vysoce patogenní aviární influenzy

Tato mimořádná veterinárníopatřeníjsou vydávána na základě potvrzenívýskytu nebezpečné nákazy
- vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním územíVysoké Veselí (788350), (okres Jičín)
v Královéhradeckém kraji.

čl. l

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
1.

Ochranným pásmem se stanovujícelá následující katastrální území:
652423 Chomutice, 754765 Nevratice, 746312 Hrobičany, 746321 Sběř, 746339 Velešice,
653021 Chotělice, 754773 Staré Smrkovice, 784664 Volanice, 757713 Stříbrnice v Čechách,
785954 Vrbice nad Cidlinou ,788341 Veselská Lhota, 788350 Vysoké Veselí, 796484 Hradištko,
796492 Vlhošt', 796506 Žeretice

2,

Pásmem dozoru se stanovujícelá následující katastrální území:
601101 Bašnice, 601462 Běchary, 771767 Butoves, 623466 Češov,623474 Liběšice, 627071
Dolní Dobrá Voda, 627089 Horní Dobrá Voda, 639923 H|ušice, 639931 Hlušičky,641332
Holovousy v Podkrkonoší, 652334 Cholenice, 652431 Chomutičky, 652440 Obora u Chomutic,
725838 Popovice u Jičína,740225 Robousy, 659631 Bartoušov u Jičíněvsi,655422 Dolany u
Chyjic, 659649 Jičiněves, 678813 Labouň, 659665 Žitetin, 771783 Kacákova Lhota, 668991
Kamenice u Konecchlumí, 669008 Konecchlumí, 669296 Kopidlno, 631825 Pševes, 659657
Kostelec u Jičíněvsi,6690,16 Kovač, 797677 Kozojedy u Žlunic, 672491Chmelovice, 672505
Králíky u Nového Bydžova, 672513 Podoliby, 684902 Lískovice u Ostroměře ,766551 Tereziny
Dary, 689238 Lužany u Jičína,697249 Mlázovice, 700801 Myštěves, 703273 Nemyčeves,
707163 Nový Bydžov, 748331 Skochovice, 754927 Skřeněř, 709280 Ohništ'any, 630985
Domoslavice, 7Ot6736 Nové Smrkovice, 715727 Ostroměř, 630993 Sylvárův Úlezd, 720119
Kanice u Petrovic, 720127 Petrovice u Nového Bydžova, 723665 Podhorní Ujezd, 723673
Vojice, 797685 Sekeřice, 748960 Skřivany, 749842 Miličeves, 749851 Slatiny, 797693
Slavhostice, 750671 Sloupno nad Cidlinou, 750913 Červeněves, 750921 Křičov, 750930
Loučná Hora, 750948 Smidary, 751499 Sobčice, 723754 Staré Místo, 754943 Starý Bydžov,
759406 Sukorady u Hořic, 762032Šaplava, 697265 Šárovcova Lhota,771147 Třtěnice,771775
Hubálov, 771791ruř,774154 Řeheč, 774162 ÚtiOice, 778141Vesec u Jičína,782157Janovice
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čt. +

Opatření v pásmu dozoru
1. Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:

a)
b)

c)

provést soupis všech komerčníchdrůbežářských hospodářství a nejpozději do 6. 4, 2021 soupis
předat KVS SVS pro Královéhradecký kraj prostřednictvím webového formuláře na webových
stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.c/online-formulare/aviarni-influenza-

stavv-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=VYSOKE-VESELl-KVSH-l0km
informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi
chovateli drůbeženebo jiného ptactva chovaného v zaletí,lovci, pozorovateli ptáků;

zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavírate!né nádoby k bezpečnémuuložení
uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijícíchptáků pro jejich svoz a neškodné
odstranění asanačnímpodnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2.
kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejšíchživočišných
produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačnímpodnikem provést desinfekci
nádoby přípravkem s účinnoudezinfekčnílátkou;

d) spolupracovat s KVS SVS pro Královéhradecký kraj

při provádění intenzivního úředního
dozoru nad populacemi volně žijícíhoptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování
uhynulých nebo nemocných ptáků;

2. V pásmu dozoru se nařizuje:
zákazveškerého pohybu drůbeže,kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu

a)

b)

dozoru, který (dále jen ,,pohyb") nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS SVS

pro

Královéhradecký kraj, Při pohybu musí být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s
cílem zabránit rozšířeníaviární influenzy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu
přes pásmo dozoru při přepravě v silničnía železničnídopravě, pokud se tato přeprava
uskutečníbez překládky nebo bez zastávky a dále na účelovékomunikace sloužícíchvýlučně
potřebám daného hospodářství;
zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství,

jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo
pásmo dozoru s výjimkou:

1,

jatečnédrůbežena jatky za účelemjejí okamžitéporážky za těchto podmínek:
a. úředníveterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbežev hospodářství původu v
průběhu 24 hodin před jejím odesláním na porážku;
b. veterinární lékař odpovědný za určenéjatky by| informován chovatelem
prostřednictvím lnformace o potravinovém řetězci 24 hodin předem, souhlasí s
přijetím drůbežea následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušnépro
místo odeslání;

c. vsouladus§6odst.2zákonač.166/1999

Sb,, oveterinárnípéčiaozměněněkterých

souvisejících zákonů (veterinárnízákon), ve znění pozdějších předpisů, musí zásilku
drůbežedoprovázet veterinární osvědčení;KVS SVS pro Královéhradecký kraj vydá
veterinární osvědčeník přesunu zvířat na jatky pouze v případě, bude-li předloženo
potvrzení zjatek v místě určení,že zvííatapocházejícíz hospodářstvív pásmu dozoru
budou jatkami přijata a poražena;
d. v případě potřeby byly u drůbežev hospodářství původu v pásmu dozoru provedeny
laboratornítesty v rozsahu standardní sady vzorků podle rozhodnutí Komise ze dne
4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručkapro influenzu ptákŮ podle
směrnice Rady 2005/94/ES, a jejich výsledky byly příznivé(minimálně provedení
sérolog ického vyšetřen í);

2. kuřic před snáškou do jiného hospodářství v Českérepublice, v němž se nenachází

žádná jiná drůbež;v tomto hospodářství však musí být od okamžiku přijetí kuřic před
snáškou vykonáván úřední dozor a tyto kuřice zůstanou v hospodářství určenínejméně
21 dní:
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3. jednodenních kuřat do jiného hospodářství v Českérepublice nebo do haly v tomto
hospodářství, pokud jsou uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, v
hospodářství je po přijetí těchto kuřat vykonáván úřednídozor a kuřata zůstanou v
hospodářství určenínejméně 21 dní,
4, jednodenních kuřat, která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství
nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, do jiného hospodářství v
Českérepublice, jestliže líheň v pásmu dozoru, ze které byla tato kuřata odeslána, může
vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným pracovním
podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnémukontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými
násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbežev uvedených

5.

pásmech, která majíproto odlišný nákazový status,
násadových vajec do líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru nebo mimo toto pásmo.
Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost

jejich zpětného dohledán

í,

6. konzumních vajec do balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k
jednorázovému použitía jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře
uplatněna opatření biologické bezpečnosti,

7. vajec přímo do podniku určenéhok výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské
unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské
unie,

c)
d)

e)

8, vajec za účelemjejich neškodnéhoodstranění.
dodrŽování přiměřených opatření bioIogické bezpečnosti každou osobou vstupujícído
hospodářství nebo je opouštějícíza účelemzabránění rozšířeníaviární influenzy;

neprodlené vyčištěnía dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k
Přepravě drůbeže,jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a
Podestýlky, jakoži veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány v

souladus§46vyhlášky;
zákaz vstupu drůbeže,jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebojeho opuštěníbez ohlášení 24hodin předem KVS SVS pro Královéhradecký
kraj a zajištěnívhodných opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšířeníaviární
influenzy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do
obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:
1, žádný kontakt s drůbežínebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto
hospodářství,

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbežnebo jiné ptactvo chované
v zqetí chovány;

zákaz pYemíst'ování nebo rozmetání použitépodestýlky, hnoje nebo kejdy bez ohlášení

24 hodin předem KVS SVS pro Královéhradecký krajs cílem zabránitrozšířeníaviárníinfluenzy;

za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však můžebýt přepravován hnůj z
hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určenéhopodniku za účelemjeho ošetření

nebo dočasnéhouskladnění pro následné ošetřenís cílem v souladu s předpisy Evropské unie
zničit případnépřítomné viry aviární influenzy
g) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeženebo jiného ptactva
chovaného v zaletí;
h)
i)

zákazvypouštění ptáků chovaných v zajetí za účelemzazvéíeni;
sledovat zdravotní stav drůbežea jiného ptactva chovaného v zajeíía každézvýšení
nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Královéhradecký kraj
tel. č. +420 720995210.Tatokrizová linka je dostupná 24 hodin denně iběhem víkendů;
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čt. s

Doba trvání opatření
Opatření v pásmu dozoru mohou byit zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení
předběžného vyčištěnía dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 46 vyhlášky.
čt. o

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajícíchz těchto mimořádných veterinárních
opatření můžesprávní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 velerinárního zákona uložit
pokutu až do výše:

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikajícífyzickou osobu.

č1,1

poučenío nákaze
Aviární influenza (ptačíchřipka) je infekčníonemocnění ptáků virového původu. Původcem
onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií,
sníženýmpříjmem krmiva, sníženousnáškou, dýchacími potížemi,otoky na hlavě, krváceninami na
končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmňnost můžedosahovat až 100%. lnkubačnídoba je
3 až7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou knákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocněníje
ptáci. K přenosu onemocněnídochází přímo z nemocných
hrabavá a vodnídrůbeža volně žijícívodní
ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází
nejčastěji přes trávicí ústrojí,Nemocní ptáci vylučujívirus sekrety a exkrety, které následně kontaminují
peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAl) a nízce patogenní formu
aviární influenzy (LPA|). Obě formy podléhajípodle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U
HPAl můževýjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus
je ničen běžnými desinfekčnímipřípravky,
čt, s

Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízeníStátní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm, a)

veterinárního zákona platnosti a účinnostidnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí
na úřednídesce krajského úřadu a všech obecních úřadů,jejichž území se týká, na dobu nejméně
1

5 dnů,

V Hradci Králové dne 26, 03.2021

MVDr. Aleš Hantsch
ředitel Krajské veterinárn í správy
Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj

podepsáno elektronicky
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