NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a
věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c)
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči nařizuje tato:
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné
nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv.
„ptačí chřipky“) na území České republiky.

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně
žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým
nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou
běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v
hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže
pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné
péče o chovanou drůbež
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení,
stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících
ptáků.
Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež
podléhající evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, se nařizuje v případě, že nejsou v jejich hospodářství
proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti
informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní

veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní
veterinární správy.
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto
mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle
ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do
výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou
osobu.

Předpokládaná doba trvání tohoto opatření může trvat až po dobu
6 měsíců!!!!!
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