
str. 1 z 2 

Č. j. SVS/2017/041524-T 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS  SVS pro 
MS 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 č. 36/2007 
Sb.“), nařizuje tuto:  
 

Změnu ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. 
SVS/2017/032581-T ze dne 10.03.2017 

v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy 
 
 

Čl.1 
 

Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření 
 
 

A.  Dne 10.3.2017 byla provedena v ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Dobrá u 

Frýdku - Místku, v rámci Moravskoslezského kraje, předběžná ohnisková dezinfekce. V souladu 

s § 27 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 36/2007 Sb. se po 21 dnech od provedení předběžné dezinfekce 

infikovaného hospodářství ruší opatření přijatá v ochranném pásmu a v bývalém ochranném 

pásmu se uplatňují opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru. 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 MS kraj v 
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v 
nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/032581-T ze dne 10.03.2017 mění tak, že se 
zcela ruší čl. 2 a dochází ke změně textu v článku 1 vymezujícím ochranné pásmo a pásmo 
dozoru takto:  

 
 

Vymezení pásma dozoru 
 
 

Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území: 
 

(601063) Baška, (637696) Bludovice, (613398) Bruzovice, (626988) Dobrá u Frýdku-Místku, (627143) 

Dobratice, (628905) Dolní Datyně, (628921) Dolní Domaslavice, (751944) Dolní Soběšovice, (630233) 

Dolní Tošanovice, (634956) Frýdek, (640191) Hnojník, (601080) Hodoňovice, (642401) Horní 

Bludovice, (642720) Horní Datyně, (642789) Horní Domaslavice, (751936) Horní Soběšovice, (766577) 

Horní Těrlicko, (644463) Horní Tošanovice, (647489) Hradiště pod Babí horou, (651150) Chlebovice, 

(657107) Janovice u Frýdku-Místku, (663051) Kaňovice, (668818) Komorní Lhotka, (688363) 

Kocurovice, (601098) Kunčičky u Bašky, (684899) Lískovec u Frýdku-Místku, (688061) Lubno, (688371) 

Lučina, (689688) Lysůvky, (693545) Metylovice, (634824) Místek, (704903) Nižní Lhoty, (704911) 
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Nošovice, (717452) Palkovice, (635081) Panské Nové Dvory, (718211) Paskov, (718602) Pazderna, 

(751928) Pitrov, (642410) Prostřední Bludovice, (734055) Pržno, (739502) Raškovice, (745197) 

Řepiště, (746983) Sedliště ve Slezsku, (754498) Staré Město u Frýdku-Místku, (755290) Staříč, 

(747971) Skalice u Frýdku-Místku, (760676) Sviadnov, (769282) Třanovice, (776033) Václavovice u 

Frýdku-Místku, (784575) Vojkovice, (628930) Volovec, (788929) Vyšní Lhoty, (794139) Žabeň, 

(796514) Žermanice. 

     

 
Čl.2 

 
Ostatní ustanovení 

 
Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/032581-T ze dne 10.03.2017 v 
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy zůstávají nezměněny. 
 
 
  

Čl. 3 
 

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 Moravskoslezského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u 
krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.  
 
V Ostravě dne 31.03.2017 

MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
podepsáno elektronicky 

v zastoupení 
 
 
 
 
 

Obdrží: 
 
KÚ Moravskoslezského kraje 
KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Policie ČR – KŘP Moravskoslezského kraje 
HZS Moravskoslezského kraje 
Dotčené obce a ORP 

 

 

Přílohy: 

mapa s vyznačeným pásmem dozoru 
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