Úřední deska: Státní veterinární správa

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Jihočeský kraj
Severní 9, 370 10 České Budějovice
Č. j. SVS/2019/092756-C

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále také jen „KVS SVS pro
Jihočeský kraj“ nebo „správní orgán“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen „veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 28 vyhlášky
č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty
akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s čl. 5 a částí 1 přílohy I prováděcího rozhodnutí Komise (EU)
2015/1554, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnice 2006/88/ES, pokud jde o požadavky na
metody dozoru a diagnostické metody a v souladu s ustanoveními § 15, § 54 a § 76 odst. 3
veterinárního zákona

ukončuje
ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem
nebezpečné nákazy virové hemoragické septikémie vyhlášená nařízením Státní veterinární správy
č.j. SVS/2019/065798-C ze dne 29.05.2019 a nařízením Státní veterinární správy
č.j. SVS/2019/087205-C ze dne 18.07.2019

a zrušuje
1. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/065798-C ze dne 29.05.2019,
2. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/087205-C ze dne 18.07.2019.

Čl.1
Zrušení vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
Dne 6.6.2019 bylo provedeno utracení všech ryb Pd1 ve žlabu č. 7 - v ohnisku nákazy VHS
v souladu s rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatření č.j. SVS/2019/0065353-C ze dne
29.05.2019. Tímto došlo ke dni 6.6.2019 k vyklizení ohniska nákazy VHS. V souladu s bodem
I.2.2.1 písm. c) části 1 přílohy I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1554, kterým se stanoví
prováděcí pravidla ke směrnice 2006/88/ES, pokud jde o požadavky na metody dozoru a diagnostické
metody se po vyklizení ponechají ladem ohniska nákazy alespoň šest týdnů. Po ponechání
vyklizeného ohniska (epizootologická jednotka prohlášená za zamořenou) ladem minimálně 6
týdnů se ochranné pásmo změní na pásmo dozoru a ruší se opatření přijatá v pásmu ochranném a
v bývalém ochranném pásmu se uplatňují opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru. V souladu s
výše uvedeným ustanovením se tedy ke dni 18.07. 2019 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/2019/065798-C ze dne 29.05.2019, a to
nařízením . Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/087205-C ze dne 18.07.2019.
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V souladu s bodem 6 čl. 2 nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/065798-C ze dne
29.05.2019 bude uzavřené pásmo zrušeno po uplynutí pozorovací doby, která začíná zrušením
ochranného pásma a bude ukončena po provedení kontroly úředním veterinárním lékařem zaměřené
na kontrolu zdravotního stavu ryb obsádky ryb v uzavřeném pásmu a vyloučení klinických příznaků
nákazy. Dne 31.07.2019 provedl úřední veterinární lékař provedl kontrolu v rozsahu uvedeném výše.
Během kontroly bylo zjištěno, že dochází k plnění ochranných a zdolávacích nařízení v uzavřeném
pásmu a byl zkontrolován zdravotní stav obsádky ryb. Z kontroly byl pořízen protokol o kontrole
č.j. SVS/2019/092184-C ze dne 31.07.2019.

Čl. 2

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 Jihočeského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední
desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.

V Českých Budějovicích dne 01.08.2019

MVDr. František Kouba
ředitel
podepsáno elektronicky
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Obdrží:
Do datové schránky:
KÚ Jčk – U zimního stadionu 1952/II, 370 01 České Budějovice
MěÚ Kaplice
Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, Lannova třída 193/26, 370 74 České Budějovice – zaslat na:
Policie ČR OŘ Český Krumlov
Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o., IČ: 48244341, Rybářská 237, 383 82 Boršov nad Vltavou.
Doporučeně:
Povodí Vltavy, závod Horní Vltava, Litvínovická 709/5, 321 21 České Budějovice,
Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz České Budějovice, Rybářská 237, 383 82 Boršov
Český rybářský svaz, MO Kaplice, 382 41 Kaplice
E-mailem:
OS KVL Český Krumlov, MVDr. Petr Jára – petrjara27@tiscali.cz
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