Úřední deska: Státní veterinární správa

Č. j. SVS/2019/091214-E

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a), b) a e), § 17 odst. 4, § 54 odst. 1
písm. a), b), d) a n) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) v Pardubickém kraji:
Čl. 1
Vymezení ohnisek
Ohniskem nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) Krajská veterinární
správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2019/080652-E ze dne 28. 6. 2019 vyhlásila hospodářství reg. č. CZ 53095732 v k. ú.
794597 Žáravice, rybník Švihov, GPS 50°6'27.542"N, 15°33'38.084"E, a to s účinností od 28. 6. 2019.
Čl. 2
Vymezení uzavřeného pásma
(1)

Uzavřené pásmo je tvořeno ochranným pásmem a pásmem dozoru.

(2)
Ochranné pásmo tvoří tok Sopřečského potoka od místa výtoků rybníků Nový,
Březinský a Beránek (GPS 50°6'57.537"N, 15°34'46.193"E, 50°6'53.664"N, 15°35'2.029"E a GPS
50°6'58.042"N, 15°35'7.776"E), včetně těchto rybníků a jejích přítoků a odtoků do vzdálenosti 1 km, až
po mostek na silnici č. 32728 spojující obce Sopřeč a Břehy (GPS 50°5'2.005"N, 15°33'11.765"E) a dále
okolí těchto toků ve vzdálenosti 2 m od břehu. Uvedené toky protékají k. ú. 752452 Sopřeč, 784796
Voleč a 794597 Žáravice.
(3)
Pásmo dozoru tvoří tok Sopřečského potoka od mostku na silnici č. 32728 spojující
obce Sopřeč a Břehy (GPS 50°5'2.005"N, 15°33'11.765"E) až po místo podtékající Opatovský kanál
(GPS 50°3'26.572"N, 15°32'9.272"E) a dále okolí těchto toků ve vzdálenosti 2 m od břehu, a to s výjimkou úseku, který se nachází v ochranném pásmu vymezeném v odstavci 2. Uvedené toky protékají
k. ú. 613771 Břehy, 747319 Semín a 752452 Sopřeč.
Čl. 3
Opatření v uzavřeném pásmu
(1)
Zakazují se veškeré přesuny všech druhů ryb z a do uzavřeného pásma, s výjimkou
přemístění ryb ulovených a na místě usmrcených sportovními rybáři, určených k osobní spotřebě
sportovních rybářů.
(2)
Všem chovatelům ryb a uživatelům rybářských revírů v uzavřeném pásmu se nařizuje
včasné a neškodné odstraňování uhynulých ryb v asanačním podniku.
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(3)
Všem chovatelům ryb a uživatelům rybářských revírů v uzavřeném pásmu se nařizuje
jakékoli podezření z výskytu nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi), včetně
všech případů hromadných úhynů, neprodleně hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj prostřednictvím telefonních čísel 466768670, 777303010, 777783312 nebo
773851059.
Čl. 4
Opatření v ochranném pásmu
(1)
Všem chovatelům ryb v ochranném pásmu se nařizuje nejpozději do 10. 8. 2019 oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj chov druhů ryb vnímavých
nebezpečné nákaze herpesviróze Koi (herpesviróze kapra Koi). Oznámení musí obsahovat minimálně
identifikační údaje chovatele (název a sídlo v případě právnických osob, jméno, příjmení a bydliště v případě fyzických osob), umístění hospodářství, včetně zeměpisné polohy a systému souřadnic, chované
druhy ryb a jejich kategorii a jejich předpokládané množství a případně registrační číslo hospodářství.
Oznámení lze uskutečnit elektronicky na adresu: epodatelna.kvse@svscr.cz nebo do datové schránky:
qxc8ch2.
(2)
Všem chovatelům ryb v ochranném pásmu se nařizuje nejpozději do 16. 9. 2019 provedení úřední kontroly všech hospodářství s vnímavými druhy ryb na herpesvirózu Koi (herpesviróza
kapra Koi), případně spojené s odběrem úředních vzorků, a to v počtu minimálně 10 kusů ryb v případě
výskytu příznaků herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) v době odběru vzorků, či minimálně 30 kusů
ryb, nejsou-li v době odběru vzorků pozorovány příznaky herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi),
k provedení virologického vyšetření.
Čl. 5
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)

100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b)

2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 6
Společná a 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. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému
přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
V Pardubicích dne 01.08.2019
MVDr. Josef Boháč
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
v zastoupení MVDr. Radek Axmann
podepsáno elektronicky
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