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Č. j. SVS/2021/159017-C 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro 
Jihočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) a dále v souladu 

s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení 

některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých 

nákaz uvedených na seznamu, (dále jen „Nařízení Komise 2020/687“) nařizuje následující  

změnu mimoř ádných veterinárních opatření  

č.j. SVS/2021/143692-C ze dne 23.11.2021  

ve znění změny č.j. SVS/2021/146250-C ze dne 26.11.2021 
 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy 

 
vydaných na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy 

v k.ú. 706272 - Údolí u Nových Hradů (okres České Budějovice): 

 

Čl. 1 
Změna nařízení 

Článek 3 odst. 1 a článek 5 nařízení Státní veterinární správy vydaného Krajskou veterinární správou 
Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj dne 23.11.2021 pod č.j. SVS/2021/143692-C ve znění 
změny č.j SVS/2021/146250-C ze dne 26.11.2021 se nahrazuje tímto zněním: 

 

„Čl. 3 

Doba trvání opatření 

1) Opatření v ochranném pásmu mohou být zrušena po splnění podmínek uvedených v článku  

39 odst. 1 Nařízení Komise 2020/687, tedy jestliže uplynula minimální stanovená doba 21 dní od vydání 
nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/159017-C, v postiženém zařízení bylo provedeno 
předběžné čištění a dezinfekce a v určených chovech s  vnímavými druhy zvířat k  nákaze ptačí chřipky 

v ochranném pásmu bylo provedeno k linické vyšetření zdravotního stavu s příznivým výsledkem.“ 

 
„Čl. 5 

Doba trvání opatření 

Opatření v pásmu dozoru podle článku 4 tohoto nařízení Státní veterinární správy se zruší tehdy, pokud 
uplynula doba 30 dní od vydání nařízení Státní veterinární správy č.j.  SVS/2021/159017-C a byly 
splněny další podmínky v souladu s článkem 55 Nařízení Komise 2020/687 a zároveň v ochranném 

pásmu byly splněny požadavky stanovené v článku 39 Nařízení Komise 2020/687.“ 
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Čl. 2 

Závěrečné ustanovení 

Tato změna 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 20.12.2021 

MVDr. František Kouba, Ph.D. 
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 České Budějovice, MVDr. Roman Bartoň – mvdr.roman.barton@seznam.cz 
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