Úřední deska: Státní veterinární správa

Č. j. SVS/2017/083499-Z

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVSZ“),
jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. a),
b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

ochranná a zdolávací opatření
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – herpesvirózy Koi
Čl. 1

Vymezení ohniska nákazy a uzavřeného pásma
1. Ohniskem nákazy bylo vyhlášeno hospodářství akvakultury rybník Mokřad v k. ú. č. 649996 obce
Huštěnovice, GPS souřadnice 49°5'58.493"N, 17°28'27.507"E.
2. Uzavřeným pásmem se vymezuje povodí Baťova kanálu, začínající v katastrálním území obce
Huštěnovice, okres Uherské Hradiště, a končící v katastrálním území obce Staré Město, okres
Uherské Hradiště. V rámci uzavřeného pásma se určuje:
pásmo dozoru, které tvoří Baťův kanál v úseku od místa vtoku vody z rybníka Mokřad
v katastrálním území obce Huštěnovice, GPS souřadnice 49°5'58.493"N, 17°28'27.507"E,
až po soutok s řekou Moravou ve Starém Městě v katastrálním území Staré Město, GPS
souřadnice: 49°4'24.735"N, 17°27'13.755"E,
ochranné pásmo, které tvoří pásmo-břeh v šíři dvou metrů okolo rybníka Mokřad v k. ú. obce
Huštěnovice, GPS souřadnice 49°5'58.493"N, 17°28'27.507"E, okres Uherské Hradiště.
Čl. 2

Opatření v celém uzavřeném pásmu
1. Nařizuje se včasné a neškodné odstraňování uhynulých ryb. Při jakémkoli podezření z nákazy ryb
je nutno včas vyrozumět KVSZ.
2. Zakazuje se přesun všech ryb z a do uzavřeného pásma herpesvirózy Koi.
Čl. 3

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán 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.
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Čl. 4

Společná a závěrečná ustanovení
1. Ochranná a zdolávací opatření budou zrušena za předpokladu, že v pozorovací době nedojde
k výskytu herpesvirózy Koi nebo podezření z ní v uzavřeném pásmu ani v místě původního ohniska
nákazy.
2. Nařízení Státní veterinární správy se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu
a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dní. 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 Zlínského kraje.

Ve Zlíně dne 10.07.2017
MVDr. František Mahdalík
ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Obdrží:
Krajský úřad Zlínského kraje
Obecní úřad Huštěnovice
Městský úřad Staré Město
Policie ČR, OŘ Uherské Hradiště
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