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Č. j. SVS/2017/036125-C 

 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro 
Jihočeský kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 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“) 

ukončuje 

ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem 
nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Volyně vyhlášená nařízením Státní 
veterinární správy č.j. SVS/2017/017922-C ze dne 13.02.2017 a nařízením Státní veterinární správy č.j. 
SVS/2017/032348-C ze dne 09.03.2017. 

a zrušuje 

1. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017922-C ze dne 13.02.2017, 
2. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/032348-C ze dne 09.03.2017. 
 

 

Čl.1 

Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření 

 

Dne 15.02.2017 byla provedena v ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Volyně závěrečná 
ohnisková dezinfekce autorizovanou firmou. V souladu s § 27 odst. 1 a 2 se po 21 dnech od provedení 
dezinfekce infikovaného hospodářství, tedy ke dni 09.03.2017, 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/2017/017922-C ze dne 13.02.2017.  
 
V souladu s § 29 vyhlášky se po uplynutí 30 dnů od provedení dezinfekce infikovaného hospodářství, 
tedy ke dni 18.03.2017 ruší opatření přijatá v pásmu dozoru a na základě tohoto opatření se ruší 
pásmo dozoru definované v nařízení Státní veterinární správy č.j. . SVS/2017/032348-C ze dne 
09.03.2017. 
 

 
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 
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na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské 
veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. 

 
V Českých Budějovicích dne 20.03.2017 

MVDr. František Kouba 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj 
podepsáno elektronicky 

 

Obdrží: 
 
Do datové schránky:  
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/II, 370 01 České Budějovice  
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice  
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25,  
370 01 České Budějovice  
Obecní úřady: dotčené obce v pásmech a příslušné obce s rozšířenou působností  
 
E-mailem:  
OS KVL Strakonice; MVDr. František Biskup - mvdr.biskup@tiscali.cz 
OS KVL Prachatice, MVDr. František Roučka - f.roucka@seznam.cz  
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