Úřední deska: Státní veterinární správa

Č. j. SVS/2019/095810-S

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen KVS SVS
pro Středočeský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a
§ 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst.
3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi).
Čl. 1 Základní ustanovení
Ohnisko nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi bylo vyhlášeno Městskou veterinární správou
v Praze SVS u chovatele ryb na jeho hospodářství v katastrálním území Praha – Vinoř (643777).
Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné
nákazy.
Nařízení je určeno všem chovatelům ryb v pásmech.
Čl. 2 Vymezení pásma dozoru
Zřizuje se pásmo dozoru.
Pásmo dozoru je stanoveno z úseku vodních toků od počátku Vinořského potoka na území
Středočeského kraje až po ústí Vinořského potoku do Labe a to:
Vodní plocha Podolanka, KÚ 724149 Podolanka, GPS 50°9'24.050"N, 14°36'2.416"E
Vodní plocha Podolanka, KÚ 724149 Podolanka, GPS 50°9'16.604"N, 14°36'17.414"E
Vodní plocha Popovice u Brandýsa nad Labem, KÚ 609251 Brandýs nad Labem, GPS 50°10'34.667"N,
14°37'31.647"E
Hrušovský rybník, KÚ 609251 Popovice u Brandýsa nad Labem, GPS 50°10'47.770"N, 14°38'19.222"E
Vtok Vinořského potoka do Labe, GPS 50°11'24.323"N, 14°39'47.361"E Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, KÚ 609048 Brandýs nad Labem a všech břehů do vzdálenosti 2 metry od uvedených toků.
Čl. 3
Ochranná a zdolávací opatření
Opatření pro pásmo dozoru:

1. Oznámit KVS SVS pro Středočeský kraj chov jakéhokoliv druhu ryb v hospodářství s uvedením
druhů a počtů na adresu epodatelna.kvss@svscr.cz, nebo do datové schránky wx98b5p nejpozději
do 24.8.2019 V oznámení se uvede název hospodářství, adresa, odpovědná osoba a její telefonický
kontakt, druhy ryb a počty ryb.
2. Při jakémkoli podezření z nákazy ryb, včetně všech případů úhynů četnějších než je běžné,
vyrozumět neprodleně KVS SVS pro Středočeský kraj na telefonní lince +420 720 995 204.
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3. Nařizuje se neškodné odstraňování kadáverů uhynulých ryb odstraněním v asanačním podniku
(dále jen „neškodné odstraňování“).

4. Zakazuje se přesouvat všechny ryby z pásma, do pásma a uvnitř pásma s výjimkou bodu 6.
5. Neškodně odstraňovat vnitřnosti ryb při rybolovu ryb tržní hmotnosti vnímavých na nákazu bez
klinických příznaků nákazy herpesvirózy Koi nebo nevnímavých k nákaze
6. Vylovené ryby, které dosáhly tržní velikosti a jsou bez klinických příznaků nákazy herpesvirózy
Koi lze zkonzumovat v domácnosti rybáře po splnění bodu 5, nebo mohou být pod dozorem KVS
SVS pro Středočeský kraj použity k lidské spotřebě nebo dalšímu zpracování, a to prodejem
konečnému spotřebiteli na samostatném prodejním místě, nebo dodáním do oprávněného
zpracovatelského zařízení, za podmínek zabraňujících šíření nákazy.
7. Po provedení rybolovu provést mechanickou očistu a dezinfekci všech pomůcek, zařízení a
dopravních prostředků dezinfekčním prostředkem schváleným pro tento účel.
Čl. 4 Všeobecná ustanovení
KVS SVS pro Středočeský kraj zruší ochranná a zdolávací opatření, jestliže budou zavedena a plněna
všechna stanovená opatření a epizootologická situace po šetření v ohnisku, v ochranném bude příznivá.
Opatření nemohou být zrušena dřív, než 3 měsíce od jejich vyhlášení.

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 Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká,
na dobu nejméně 15 dnů. Toto nařízení může být kdykoliv z nákazových důvodů změněno.

V Benešově dne 08.08.2019
MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky
Obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
ORP Brandýs nad Labem
OU Podolanka
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