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Č. j. SVS/2022/009091-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 mimořádných  veterinárních opatření  
č.j. SVS/2021/142687-C ze dne 20.11.2021,  

ve znění č.j. SVS/2021/159018-C ze dne 20.12.2021 

v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární 
influenzy v k.ú. 706191 - Byňov (okres České Budějovice) 

 
Čl. 1 

Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření  

 

1. Byly splněny požadavky podle článku 39 odst. 1 Nařízení Komise 2020/687 ke zrušení opatření 
v ochranném pásmu. 

2. Vzhledem k tomu, že uplynula minimální stanovená doba 21 dní od vydání změny nařízení Státní 
veterinární správy č.j. SVS/2021/159018-C ze dne 20.12.2021a byla splněna všechna ustanovení 
článku 39 odst. 1 Nařízení Komise 2020/687, není již nezbytné provádět opatření uvedená pro 

ochranné pásmo v souladu s Nařízením Komise 2020/687, ruší se opatření přijatá v pásmu 
ochranném a v bývalém ochranném pásmu se uplatňují opatření v rozsahu určeném pro pásmo 
dozoru. Z tohoto důvodu dochází k úpravě vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.  

 
Z výše uvedeného důvodu se ochranná a zdolávací opatření nařízená KVS SVS pro Jihočeský kraj 
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v 

nařízení Státní veterinární správy č.j.  SVS/2021/142687-C ze dne 20.11.2021 ve znění 
č.j. SVS/2021/159018-C ze dne 20.12.2021 mění v článku 1 vymezujícím ochranné pásmo a pásmo 
dozoru takto:  

 
Čl. 1 

 

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru 
 

1. Ochranným pásmem se stanovují: 

I. Celá následující katastrální území:  

706191 Byňov; 706264 Štiptoň. 
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II. Části následujících katastrálních území: 

706272 Údolí u Nových Hradů – severní část katastrálního území, přičemž hranici na 
jihu vymezuje obslužná komunikace vedoucí od východu k  západu katastrálního území 
jižně od rybníků Dolní Karolínský, Baštovec a Velebil.  

 
 

2. Pásmem dozoru se stanovují:  

I. Celá následující katastrální území:  

633925 Dvory nad Lužnicí; 636827 Halámky; 644153 Bedřichov u Horní Stropnice;  
644161 Dlouhá Stropnice; 644196 Horní Stropnice; 644234 Meziluží; 644293 Svébohy;  

647888 Hranice u Nových Hradů; 660141 Jílovice u Trhových Svinů;  
761940 Šalmanovice; 705730 Krabonoš; 705756 Nová Ves nad Lužnicí;  
706230 Mýtiny; 706248 Nakolice; 706256 Nové Hrady; 788864 Obora u Vyšného;  

706281 Veveří u Nových Hradů; 788872 Vyšné; 794511 Buková u Nových Hradů;  
769380 Lhotka u Třebče; 710334 Olešnice u Trhových Svinů; 766771 Těšínov; 607266 
Bor; 648060 Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí; 759147 Suchdol nad Lužnicí;  

771937 Tušť; 768201 Bukvice u Trhových Svinů; 768235 Pěčín u Trhových Svinů;  
794503 Božejov u Nových Hradů; 794546 Žár u Nových Hradů; 794554 Žumberk  u 
Nových Hradů. 

 
II. Části následujících katastrálních území: 

706272 Údolí u Nových Hradů – jižní část katastrálního území, přičemž hranici na 

severu vymezuje obslužná komunikace vedoucí od východu k  západu katastrálního 
území jižně od rybníků Dolní Karolínský, Baštovec a Velebil. 

Se tímto mění a nově zní takto: 

 
Čl. 1 

Vymezení pásma dozoru 

 

Pásmem dozoru se stanovují: 

Celá následující katastrální území: 

706191 Byňov; 706264 Štiptoň; 706272 Údolí u Nových Hradů; 633925 Dvory nad Lužnicí; 636827 
Halámky; 644153 Bedřichov u Horní Stropnice; 644161 Dlouhá Stropnice; 644196 Horní Stropnice;  
644234 Meziluží; 644293 Svébohy; 647888 Hranice u Nových Hradů; 660141 Jílovice u Trhových 

Svinů; 761940 Šalmanovice; 705730 Krabonoš; 705756 Nová Ves nad Lužnicí; 706230 Mýtiny; 
706248 Nakolice; 706256 Nové Hrady; 788864 Obora u Vyšného; 706281 Veveří u Nových Hradů;  
788872 Vyšné; 794511 Buková u Nových Hradů; 769380 Lhotka u Třebče; 710334 Olešnice u 

Trhových Svinů; 766771 Těšínov; 607266 Bor; 648060 Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí;  
759147 Suchdol nad Lužnicí; 771937 Tušť; 768201 Bukvice u Trhových Svinů; 768235 Pěčín u 
Trhových Svinů; 794503 Božejov u Nových Hradů; 794546 Žár u Nových Hradů; 794554 Žumberk u 

Nových Hradů. 
 

 

 
Ćl. 2  

 

Úprava dalších ustanovení 
 

Tímto nařízením se ruší čl. 2 a čl. 3 Nařízení správy č.j.  SVS/2021/142687-C ze dne 20.11.2021 ve 

znění č.j. SVS/2021/159018-C ze dne 20.12.2021. 
 
Tímto nařízením se ochranná a zdolávací opatření nařízená KVS SVS pro Jihočeský kraj v souvislosti 

s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v nařízení Státní 
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veterinární správy správy č.j.  SVS/2021/142687-C ze dne 20.11.2021 ve znění č.j. SVS/2021/159018-

C ze dne 20.12.2021  mění znění 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. 
 
A nahrazuje se tímto zněním: 

 
„ Toto nařízení je platné a účinné okamžikem jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů. Opatření 
stanovená v oddíle 3 kapitoly II Nařízení Komise 2020/687 jsou účinná do 31.1.2022.“ 

 

Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č.j.  SVS/2021/142687-C ze dne 20.11.2021 ve 
znění č.j. SVS/2021/159018-C ze dne 20.12.2021 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce 

patogenní aviární influenzy zůstávají nezměněny.  
 

 

Čl. 3 
Společná a závěrečná ustanovení 

 

(1) Toto nařízení nabývá, podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních 
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, z důvodu šetření práv občanů 
v postižených oblastech, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů.  

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž 
území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy,  
krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.  

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na 
své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.  

 

V Českých Budějovicích dne 20.01.2022 
MVDr. František Kouba, Ph.D. 

ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy  
pro Jihočeský kraj 

podepsáno elektronicky 

v zastoupení 

 
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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