Č. j. SVS/2021/054889-S

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný
správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
nařízením 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, nařízením 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, a ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3
veterinárního zákona rozhodla o změně mimořádných veterinárních opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy) na území
České republiky, která byla nařízená dne 12. 4. 2021 nařízením Státní veterinární správy č. j.
SVS/2021/0452385-S k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy ve
Středočeském kraji v souvislosti s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území
Hodyně ( č.k.ú. 748994) v okrese Beroun ve Středočeském kraji.
Čl.1
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
Článek 1 se mění takto:
Celá katastrální území uvedená v článku 1 bod 1:
a. tato celá katastrální území:
685267 Liteň, 748994 Hodyně u Skuhrova, 749010 Skuhrov pod Brdy a 760790 Svinaře
se vyjímají z ochranného pásma a nově se zařazují do pásma dozoru tj. do bodu 2 článku 1
2. Pásmem dozoru se tedy po změně stanovují:
I. Celá následující katastrální území:
685267 Liteň, 748994 Hodyně u Skuhrova, 749010 Skuhrov pod Brdy a 760790 Svinaře, 669024 Bítov
u Koněprus, 616494 Bykoš, 623946 Čisovice, 627968 Dobříš, 645737 Hostim u Berouna, 669032
Koněprusy, 693006 Korno, 678759 Kytín, 679577 Lážovice, 693014 Měňany, 697621 Mníšek pod Brdy,
703842 Nesvačily u Berouna, 705811 Nová Ves pod Pleší, 713325 Osov, 723363 Podbrdy, 697630
Rymaně, 748919 Skřipel, 752983 Srbsko u Karlštejna, 697648 Stříbrná Lhota, 759244 Suchomasty,
766917 Tetín u Berouna, 693022 Tobolka, 779598 Velký Chlumec, 782246 Vinařice u Suchomast,
783200 Vižina, 785059 Voznice, 787299 Všeradice, 697656 Zahořany u Mníšku pod Brdy a 683213
Želkovice u Libomyšle
3. Vzhledem k tomu, že ke dni 28. 4. 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.
ČL. 2
V ostatních částech zůstává MVO nezměněno
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Čl. 3
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. 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 Benešově dne 03.05.2021
MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Na Baních 1535 156 00 Praha 5
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17,128 01 PRAHA 2
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností: Beroun, Černošice, Dobříš a Hořovice
Obce: Bykoš, Čisovice, Koněprusy, Korno, Kytín, Lážovice, Libomyšl, Liteň, Měňany, Mníšek pod
Brdy, Nesvačily, Nová Ves pod Pleší, Osov, Podbrdy, Skřipel, Skuhrov, Srbsko, Suchomasty, Svinaře,
Tetín, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Voznice, Všeradice a Zahořany
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