Č. j. SVS/2021/021876-C

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Jihočeský kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 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 (dále jen „vyhláška“), nařizuje
tuto:

Změnu ochranných a zdolávacích opatření v nařízení Státní veterinární správy
č.j. SVS/2021/012180-C ze dne 23.01.2021
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy

Čl.1
Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
1. Byly splněny požadavky v souladu s § 27 vyhlášky ke zrušení opatření v ochranném pásmu
následovně:
i. dne 23.1.2021 bylo provedeno v infikovaném hospodářství vysoce patogenní aviární influenzou
v k.ú. Dolní Lhota předběžné čištění a dezinfekce v souladu s § 46 vyhlášky;
ii. v hospodářstvích s chovem drůbeže v ochranném pásmu definovaném v nařízení Státní
veterinární správy č.j. SVS/2021/012180-C ze dne 23.01.2021 byly provedeny kontrolní testy
s negativním výsledkem na přítomnost viru aviární influenzy ve vyšetřovaných vzorcích
v souladu s rozhodnutím Komise 2006/437/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje
Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES;
iii. ve všech komerčních drůbežářských hospodářstvích v ochranném pásmu definovaném v
nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/012180-C ze dne 23.01.2021 byla provedena
kontrola za účelem klinického vyšetření drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v souladu
s § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky;
iv. ve všech nekomerčních hospodářstvích s chovem drůbeže v ochranném pásmu definovaném
v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/012180-C ze dne 23.01.2021 byla provedena
kontrola v rozsahu požadovaném vyhláškou.
2. Vzhledem k tomu, že ke dni 13.02.2021 uplynula lhůta 21 dní od provedení předběžného čištění a
dezinfekce infikovaného hospodářství a byla splněna všechna ustanovení § 27 odst. 1 vyhlášky a
není již nezbytné provádět opatření uvedená pro ochranné pásmo v souladu s vyhláškou, ruší se
opatření přijatá v pásmu ochranném a v bývalém ochranném pásmu se uplatňují opatření
v rozsahu určeném pro pásmo dozoru v souladu s § 27 odst. 2 vyhlášky. 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/2021/012180-C ze dne 23.01.2021 mění v článku 1
vymezujícím ochranné pásmo a pásmo dozoru takto:
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Původně uvedený text článku 1:
Čl. 1
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
1. Ochranným pásmem se stanovují:
I.

Celá následující katastrální území:
626406 Dlouhá Lhota u Tábora; 650552 Chabrovice; 748358 Skopytce; 05888 Turovec.

II. Definovaná část následujícího katastrálního území:
670812
Košice u Soběslavi – severní část katastru, přičemž hranici na jihu tvoří místní
komunikace vedoucí od Boreckého potoka po hranici s k.ú. Chabrovice;
721336 Planá nad Lužnicí - východní část katastru, přičemž hranici na západě tvoří komunikace
značená jako dálnice D3;
737500
Bítov u Radenína – západní část katastru, přičemž hranici na východě tvoří místní
komunikace vedoucí napříč katastrem od severní hranice z hájovny Doubrava na jižní hranici
katastru, kde komunikace protíná tok Stružka;
737518 Radenín - západní část katastru, přičemž hranici na východě tvoří místní komunikace
vedoucí napříč katastrem od severní hranice, kde tato komunikace protíná tok Stružka a dále vede
na jižní hranici katastru, kde navazuje na komunikaci 4093 (komunikace Tábor – Radenín).
2. Pásmem dozoru se stanovují:
I.

Celá následující katastrální území:
615421 Budislav; 639044 Hlavňov u Budislavi; 790851 Záluží u Budislavě; 62912 Kladruby;
726079 Nové Dvory u Pořína; 726087 Pořín; 653594 Choustník; 653608 Kajetín; 653616 Předboř u
Choustníku; 654124 Chrbonín; 627399 Dobronice u Chýnova; 655473 Chýnov u Tábora;
666572 Kloužovice;
666581 Velmovice;
655481 Záhostice;
615439 Katov u
Budislavi;
666106 Klenovice u Soběslavi; 670804 Doubí nad Lužnicí; 674176 Krátošice; 675156 Krtov;
691925 Obora u Maršova; 697389 Mlýny u Choustníku; 700690 Myslkovice; 705870 Nová Ves u
Chýnova; 736406 Tříklasovice; 648256 Hroby; 648264 Kozmice u Chýnova; 648272 Lažany u
Chýnova; 737909 Radimovice u Želče; 741591 Roudná nad Lužnicí; 793817 Sedlečko u Soběslavě;
747688 Sezimovo Ústí; 747882 Rybova Lhota; 747891 Skalice nad Lužnicí; 770019 Třebiště;
619086 Čekanice
u
Tábora;
619418 Čelkovice;
639231 Hlinice;
642096 Horky u Tábora; 693456 Měšice u Tábora; 764701 Tábor; 790991 Zárybničná Lhota;
771180 Brandlín u Tučap; 771198 Dvorce u Tučap; 771201 Tučapy u Soběslavi; 775436 Ústrašice;
783641 Vlčeves; 691933 Zhoř u Tábora; 793825 Zvěrotice; 795828 Želeč u Tábora.

Se tímto mění a nově zní takto:
Čl. 1
Vymezení pásma dozoru
Pásmem dozoru se stanovují:
I. Celá následující katastrální území
626406 Dlouhá Lhota u Tábora; 650552 Chabrovice; 748358 Skopytce; 05888 Turovec, 615421
Budislav; 639044 Hlavňov u Budislavi; 790851 Záluží u Budislavě; 62912 Kladruby; 726079 Nové Dvory
u Pořína; 726087 Pořín; 653594 Choustník; 653608 Kajetín; 653616 Předboř u Choustníku;
654124 Chrbonín; 627399 Dobronice u Chýnova; 655473 Chýnov u Tábora; 666572 Kloužovice;
666581 Velmovice; 655481 Záhostice; 615439 Katov u Budislavi; 666106 Klenovice u Soběslavi;
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670804 Doubí nad Lužnicí; 674176 Krátošice; 675156 Krtov; 691925 Obora u Maršova; 697389 Mlýny
u Choustníku; 700690 Myslkovice; 705870 Nová Ves u Chýnova; 736406 Tříklasovice; 648256 Hroby;
648264 Kozmice u Chýnova; 648272 Lažany u Chýnova; 737909 Radimovice u Želče; 741591 Roudná
nad Lužnicí; 793817 Sedlečko u Soběslavě; 747688 Sezimovo Ústí; 747882 Rybova Lhota;
747891 Skalice nad Lužnicí; 770019 Třebiště; 619086 Čekanice u Tábora; 619418 Čelkovice;
639231 Hlinice; 642096 Horky u Tábora; 693456 Měšice u Tábora; 764701 Tábor; 790991 Zárybničná
Lhota; 771180 Brandlín u Tučap; 771198 Dvorce u Tučap; 771201 Tučapy u Soběslavi;
775436 Ústrašice; 783641 Vlčeves; 691933 Zhoř u Tábora; 793825 Zvěrotice; 795828 Želeč u Tábora.
II. Definovaná část následujícího katastrálního území:
670812 Košice u Soběslavi – severní část katastru, přičemž hranici na jihu tvoří místní komunikace
vedoucí od Boreckého potoka po hranici s k.ú. Chabrovice;
721336 Planá nad Lužnicí - východní část katastru, přičemž hranici na západě tvoří komunikace
značená jako dálnice D3;
737500 Bítov u Radenína – západní část katastru, přičemž hranici na východě tvoří místní komunikace
vedoucí napříč katastrem od severní hranice z hájovny Doubrava na jižní hranici katastru, kde
komunikace protíná tok Stružka;
737518 Radenín - západní část katastru, přičemž hranici na východě tvoří místní komunikace vedoucí
napříč katastrem od severní hranice, kde tato komunikace protíná tok Stružka a dále vede na jižní hranici
katastru, kde navazuje na komunikaci 4093 (komunikace Tábor – Radenín).

3. V infikovaném hospodářství vysoce patogenní aviární influenzou v k.ú. Dolní Lhota bylo provedeno
předběžné čištění a dezinfekce v souladu s § 46 vyhlášky, byla splněna všechna ustanovení § 27 odst. 1
vyhlášky a není již nezbytné provádět opatření uvedená pro ochranné pásmo v souladu s vyhláškou.
V souladu s § 27 odst. 1 a 2 vyhlášky se po 21 dnech od provedení dezinfekce infikovaného
hospodářství ruší opatření přijatá v ochranném pásmu a v bývalém ochranném pásmu se uplatňují
opatření v rozsahu určeném pro pásmo 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/2021/012180-C ze dne 23.01.2021 v článku 2 nařizující opatření
v ochranném pásmu ke dni 13.02.2021 ruší.

Čl. 2
Přílohy
1.
Příloha mapa s vyznačeným ochranným pásmem a pásmem dozoru (.pdf) se vzhledem ke
změně článku 1 ruší.
Čl. 3
Ostatní ustanovení
Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/012180-C ze dne 23.01.2021 v
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy zůstávají nezměněny.

Čl. 4
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
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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 15.02.2021

MVDr. František Kouba, Ph.D.
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj
podepsáno elektronicky
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Přílohy:
1.
Mapa s vyznačeným pásmem dozoru a dotčenými katastry k ohnisku HPAI v k.ú. Dlouhá Lhota
po změně (.pdf)
Ostatní přílohy nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/019011-C ze dne 08.02.2017 zůstávají
beze změny.

Obdrží:
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 Tábor, MVDr. Marie Vranková - marie.vrankovamvdr@seznam.cz
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