Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj
Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Č. j. SVS/2017/032532-H

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „krajská
veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. c) a § 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 v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb.,
o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních
pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodla takto:

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy
vydaná na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp
H5N8) v lokalitě Koldín – Hradiště 115, Pardubický kraj,
50°1'50,637"N, 16°14'7,355"E

se ukončují.
Čl. 1
Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 6. 2. 2017 Nařízením Státní veterinární správy
č. j. SVS/2017/017369-H, kterými se vyhlašuje
ochranné pásmo v k.ú.:
607819
670359
607843

Borovnice u Potštejna
Kostelecké Horky
Rájec

a pásmo dozoru v k.ú.:
607614
623539
631426
651206
670197
670332
651222
681539
619787
693201
681547
726508
681555
651249
607622

Borohrádek
Číčová
Doudleby nad Orlicí
Chleny
Kostelec nad Orlicí
Kostelecká Lhota
Krchleby u Kostelce nad Orlicí
Lhoty u Potštejna
Malá Čermná nad Orlicí
Merklovice
Polom u Potštejna
Potštejn
Proruby u Potštejna
Svídnice u Kostelce nad Orlicí
Šachov u Borohrádku
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776785
619795
651257
631442
790915
792268

Vamberk
Velká Čermná nad Orlicí
Vrbice u Kostelce nad Orlicí
Vyhnánov
Záměl
Zdelov

z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysocepatogenní aviární influenzy
v Královéhradeckém kraji se ukončují z důvodu: v období od 6. 2. 2017 do 10. 3. 2017 nebyly
potvrzeny žádné případy nakažených zvířat na výše uvedených katastrálních územích.
Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení
1.

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 Královéhradeckého kraje.
Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u KVS Hradec Králové,
u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

2.

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje
č. j. SVS/2017/017369-H ze dne 6. 2. 2017.

nařízení

Státní

veterinární

správy

V Hradci Králové dne 10. 03. 2017

otisk úředního razítka

MVDr. Aleš Hantsch
ředitel
podepsáno elektronicky
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