Č. j. SVS/2017/034781-P

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj (dále též jen „KVSP“ nebo
„správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7, § 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 (dále jen „veterinární zákon“), v souladu
s ustanovením § 17 odst. 3 a § 54 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a § 27
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, m ě n í

mimořádná veterinární opatření
nařízená dne 23.02.2017 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/025379-P, ve znění
nařízení SVS č. j. SVS/2017/025784-P ze dne 23.02.2017 (dále jen „Nařízení“) k zamezení šíření
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Plzeňském kraji t a k t o:
Čl. 1
Zrušení ochranného pásma a opatření v ochranném pásmu a rozšíření pásma dozoru
(1) Ochranné pásmo vymezené v čl. 1 odst. 1 Nařízení a opatření v ochranném pásmu nařízená
v čl. 2 se ruší.
(2) Katastrální území uvedená v čl. 1 odst. 1 Nařízení (671908 Bohy, 671924 Brodeslavy, 615722
Bujesily, 654531 Hlince, 648973 Hřešihlavy, 671941 Rakolusky, 770884 Třímany, 787027 Všehrdy
u Kralovic) se nově stávají součástí pásma dozoru dle čl. 1 odst. 2 Nařízení, v němž se uplatňují
opatření uvedená v čl. 3 Nařízení.
Čl. 2
Společná a 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
na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské
veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
V Plzni dne 17.03.2017
MVDr. Václav Poláček
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj
podepsáno elektronicky
Obdrží:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
Obecní úřady: dotčené obce v pásmu dozoru a příslušné obce s rozšířenou působností
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