KRAJSKA VETERINARNÍ SPRAVAPROPARDUBICKÍ KRAJ
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VyÍizuje/linka
MVDr. Axmann/466768 674

Pardubice
2008-10-07

Y6ùení,
Krajskó veterinórní spréva pro Pardubic(f kraj ZàdA, aby pÍiloZené NaÍízení
ó' lIl2008 ze dne7. 10.2008bylo vyvéSenona uieúní desceKrajského,rrua,,pardubického
kraje_a_obecních
(méstskych)uÍadù okresùPardubickéhokraje na dobu nejméné15 dnù
v souladus $ 76 odst. 3 zàkona(). 16611999Sb., o veterinómípéòi a o zmènè
nèkteqfch
souvisejících
zókonù(veterinórn
í zékon),ve znénípozdéj
síchpÍedpisù.
Dékuji za spolupróci.
S pozdravem
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MVDr. JosefBohóó
Íeditel
Krajskéveterinórníspróvypro pardubickykraj
PÍíloha
NaÌízeníé,.ll/2008
Dúvodovózprívak NaÈízení
é. lll2}0g
Na védomÍ
Ikajshi uÍadPardubického
kraje
Obecnía mèstskéutadypardubickéhokraje
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D ù v o d o v d z p r ú , v ak n a f f z e n f È . l l 1 2 0 0 g
SpróvnfúÌadobdrZeldne19.3. 2008od Stótrfveterinarnf
spróvyóR infsrmaci,Ze
dry Ll.-3.2008bylave Spolkové
republice
N!-mecko
ve spolkov
e zemisvobo<tnf
st6tSasko
v kreii LÓbau-Zittau
potvrzena
nebezpednà
n6l<aza
katarriliíhoreèka
ovcl.Dle è1.g odst.I
smérnice
z000l7slBs,kferouse stanóvízvléIturí
ustanovenl
tjkqifcí setl'menf a eradikace
katarólnfhoreèkyolcl, bylo vymezenoochrannépósmo,sHadu.lirise.z
è6sti uzeml
Spoleóenstvl
o poloméru
alespofi100km okolokazdého
zamofenéhoiospodéfství,
a pósmo
dozoru,sklàdajlcísez òasti
Spoleèenství
poloméru
o
alespoil
50 kn za ochrannfm
9*í
pdsTgm.
DIe ustanoyîniò! 2
pfsm.à) narízení
Kómise(Es) e t266D007
o provódècíoh
pledpisech
ke smémiciRady20a0n5É5,co setfóe ttumènisledov6nf,
dozorua
plesunùnékterich zvîiat vnrmavfchdruhùve vaJu k; kahrólni'rrói.e* omezenl
ovcf, se
pésmem"
,,uzavlenfm
rozumfpàsmo,kteréseskl6dajak zochrannfchpase*,tak zpósem
dozoru
Vzhledem
ke skuteénosti,l'euzavÍené-pÉsmo
zasahovalo
i rtzemlpardubického
krajg
nafídildne20. 3. 2008spróvnírilad v soulàdus g a9 odst I pit*.
u
54
zÀkona
$
é..-166/1999
Sb.,,ovelefnarnípéèia o zmènénUtterlichsouvisejících
"j
(veterinfunl
zékonù
prèdpisù,
v.souladu
sèlínka7, g;9 nalízeníKomisc(FS)
SqÙ.ve-znéní pozdèjSích
é' 1266/2007
naÍízením
é,.3n0a8mim-oladnà
veterinórniópatlenf
za riéelemzamezenfsfÍenl
nebezpeóné
nhkuy katarólníhoreékyovcí. Vtomto narizer.lfbyto spràvnímúfadem
p6smo,kterézahrnovalo
wmezenouzavlené
územíolaesuChrudirn,paraiticeu úrtiiuJ
orlicl a vSemchovatelùmgf9hvfkavcùv uzaviene*pamu byly stangveny
povinnosti
sméfujlcfk ocluanépled dallím 5ífenímnebezpeCné'
nakaqt,íejnÍÀa iefu plesunù
plehrlkavcúmimouzavlené
pàsmo,podmínlqy
pro -z tohotozakazua
podmlnkypro
trawitpÍeàvfkavcù
z nebopÍesuzavfèné
pasmo. "y.;irf.y
Vzhledemk vfraznémuztrorlenlnàkazové
situacekatarlrlnfhoreólcy
ovcf v zÀpadnr
Ewopy
avzhh.edem
kvfskytu
této
nakazy
na
rizemíÒ.rké;rp;uiiLy'".iirye spràvní
lfsfi
tr19t sor'rladu
s $ 4f. odst I Piry. c) a $ 54vJterinàrního
zíkonav iouladus ókintcy
7, g a9
naiizenl.Komise
mimolódnà
@S)ó,.126612007
veterinàrnl
opatlenfnalízením
é,. nn11g,
ve kterémrrymezujenové uzavienép-ésmoa naÌizrje vsèm chovatelùmpie2v"jkavcù
v ochranném
pésmu
povinnosti
sméfujícikochrané
preCdaKmSíIením
nebezpeóné
n6l<azy.
V è1.I naÍízení
è.-l!!?oo|je vymezeno
novéuzavfené
pésmo,
kterév souladu
s è1.g
-kr4e,
odst 1 smérnice
2000175tF;s
rizemí
celého
Pardubiókého tj.-rizemíokesú
$*uj?
Chudinc,
Pardubice,
Svitavyaústí nàdOrlici.
VèI. I[ naÍízeníè. 1112008
jsou spróvnímúfademnalízena
opafienfvuzavfeném
jsou
kteró
zAvaTye
pro^vlechny
ctràvatele
chov4jící
pleAt'kavc.
(nupr.sko! ovcg
-pàsmn'
ko3r' qufloni,jelenovifiapod.).zakazpfemíst'ovan
i píelvykavcú
mimouzavfené
p6smo,
odst1písm.c) àcr. ioodsr.l smérnice
!uÍ?,y vèl.IIodsr I vychaúzé1.9
z000t7sl1s.
Podmínky
pro vfiiqlqy z tohotoz-6kazu
pro-pfemíjténínílat pfímo najatlc.rjsou dàny
ustanovením
è1.8 odst.4 nailzenlKomise
(Es)8. 1266n0a7.podmtnty
pto
z tohotó
pro
pfemísténl
"y.;irittqy zvlÍat
na
kataràlní
horeèku
ovcívakcinovanfch
nebooruut.inóuanfch
:**y
chovua.IgTah3
jejichvy5etÌeni
naiataralnfhoreéluovcíjsoudóny
Sjtjit! dal5ímu
ò1.-8
odst I plsm.a) a ptílohouò.",pùsob
III óàsai
A naÍízení
Komisc(ES)ò. l266l2001.povinnosti
nafízené_spràvním
rilademchovatelùm
pÍefulkavcrivuzavfeàgrípar*o ,yènerrsi zé1.7
naÌízení
Komise(ES)è. 1266na07,stanóvujíòím
podmínlqy
propfeiunypleZgjkavcù
uvnitl
Dùvodovdzpróvak naíízenlé. I I/2005
.
st I/3

je takéuvedena
uzavlenéhop6smqvéetnèplesunùtèchtozvflatnajatlcy.V tomtoustanovenf
formulacedoloZky,,zvlfatajsou
(ES)
v souladus èt. 7 odst I naÍrzeníKomise ò. 1266n007,*
kterou musí obsahovatv5echnazdravotní potvrzenf,doprovàzejícíwffata pÍesunovanà
v rómciuzavfeného
pdsmavymezeného
v è1.I nofÍzenlè.1112008.
Podmlnlar,
2eplefiY,avce
plemlsfovanéuvniù uzavlenéhopósmq musí doprovtzet zdtavotnfpotvrzenf,qntavené
soulcromfmveterinómlmlékaIem,stanovilspr6vnírifad v souladus $ 6 odst.2 veterinórního
zàkona.Na pfesunyzvllat dojiného hospodúlstvÍmimo fizemníobvodPardubického
lcrajese
samodejmèvztahuje$ 6 odst I plsm.b) veterinàrníhozékona(povinnostchovatelevyliúat
jehoZ souèastlje zdravotnípotvrzení,které vtomto pfípadèbude
si veterinórnlosvèdèenl,
obsahovatuvedenoudoloZkn).
Nafízenf drlsledného sledovóní zdravotního stavu chovanfch pfeZrt'kavcù
a neprodlenéhohlóSenfspróvnímu úfadu v5ech podedenl zniú<azynebo znakaZení
nebezpeónou
n6kazoukataràlnfhoreèkouovcí, uvedenév ó1.II odst.2 písm.b) naifuení
ò. 1112008, vychtzí, stejné jako nafÍzení povinného laboratorního testovónl
a entomologickéhodozoru, z poZadavkuspróvnlho riiadu na zaji3tènírelevantního
jehopÍenaSeèe.
monitoringupùvodcen6kazy,pfípadné
Podmlnlcypro tanzit pleZvjkavcùz uzavÍenéhop6smaneboples uzavlenépàsmq
z uzavfenéhopésmaples neuzavfenépésmo a zpét do téhoAuzavfenéhopésmanebo
zuzavÍenéhopàsmaples neuzavfenépAsmoa zpétdojiného uzavÍeného
pósmqstanovené
vòl. II odst.3 nafízeniò. 11/2008,
stanovilspràvnlrliadvsouladus ò1.9 naflzení
Komise
(ES)d. 1266n007.
Nezbytnfmpfedpokladem
pro Íódnéplnénínafízenych
povinnostia jeho konuoluje
mj. zaevidovónlchovatelùa jejich hospodaistvís chovempfeht'kavcù podle zilkona
C,.1541200A
Sb.,o Slechténí,
plemenitbé
a evidencihospodéfskf
chzvítataozmènènèkterjch
souvisejlcíchzókonù (plemenalskfzàkon), ve znènf pozdéjSíchpfedpisú.Chovatelé
evidovanfchzvílatjsoupodleg 23 odst.I plemenaíského
zakonapovinni
a) evidovatu povèfené
osobyvlechnasvóhospodaiství
údajio své
spolus identifikaèními
osobéa ve5kerézménynastalépo dni zaevidovóní
a v termínech
v rozsahu,zpùsobem
stanovenfchvyhló5kou,
je nejméné
b) véstve stàjovémregistu ridajestanovené
po dobu3
vyhlAlkoua uchovóvat
let odedneposledního
zóznamu;
tatopovinnostneplatíprochovatele
véel,
c) pfedàvatpovéIenéosobé spróvnéa úplné údaje stanovenévyhlàSkouzprlsobem
stanovenfmvyhla5koua dal5f údaje potfebnéz hlediskaplemenitby,pokud si ji
chovatelé
samizajiSfují,
d) omàmit povéÍenéosobèzpùsobe.m
vyhlàSkou
ukonèení
a v termínechstanoven;ich
své
èinnosti.
Spróvníúiaddùraznéupozorilujev5echnychovatele,
podletohoto
kterfchseevidence
zókonatlkq fe tyto povinnostivstoupilyv platnostpoéínajednem17.5. 2000pro chovatele
turù, dnem t. 4.2002 pro chovateleovcí a koz a dnem l. 10. 2002 pro chovatele
zvéfe
ve farmovémchovua vztahujísenavSechny
chovatele,
nikoliv pouzenapodnikatele.
Pouóení
o nàkaze
Katarólnlhoreókaovcfje virové nekontagióznl
kferése plenóSípouze
onemocnèní,
jsou tiplíci rodu Culicoides(pakomàrci).
krev sajícímhmyzem.Specificlcjmpfena5eèem
postihujepfedev3lmovcq kozy, skot a volnè Ztrjíclplefikwce. Tipllci se
Onemocnèní
infikujf pÍi slni krve nemocnfchaíiat a virus mohouplené5etna dal5íwítata-krfikovanf
tiplfk zústóvóinfekènlpo celf Zivot 'Inkubaènídobatrvà zpravidla7 dní. V poèóteèních
st6dilch onemocnènídochtzl ke arf5enl teploty, ztror5ujese chut' k pf[jímónl potravy
Dùvodovd zpróva knaiizení é. II/2008
st.2/3

av?rrtîiatse projevujemalótnost.Dóle n6sledujeotok hlavy, z6nétysliznicenosnía ústní
dulinyr zejménajazyka.a dochtzf k yfraznému z6néfi oèníchspojivek.U ovcíje t5pickfm
pfíznakemvytékànízvf5enéhomnoZstvíhnisavéhosekretuz dutinynosnf.V aaÉictriÉaiictt
jazyk charakteristickou
onemocnénízískéxó.
modro-fialovou
banu a volnévisl z rlstnídutiny.
PodletohotopÍíznakudostalanemocrovnèZnàzevbluetongue
- modrf juyk. U zvífatie
mohouvys$dnout rovnèZotolcy wftlté vpodpaZía ve slabinach,ioóhazíkdegeneraci
svalstvaa u ovcí kvypadóvanívlny. Òastéjsoukrvàceninydo rohovéhopouzdrapaznehtri,
coZje bolestivé.Zvíialq se odmítajípohybovata lehi.Tentostavje dopiovtuenvlramlm
poklesemprodukcemléka I kdyZ,timrtnostu tohoto onemocnèninenl vysoké, nltata se
uzdravují velmi pomafr a jsou ve zrrlSenémífe vnímavóna jinó infekiní a puazitfuní
onemocnèní.
Naru5enajereprodukce
a nóvratk pùvodníurovniuZitkovosti
je problèmatickf.
V Pardubicích
dne6. iiina2008
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MVDr. JosefBohàó
Íeditel
KrajskéveterinórníspróvyproPardubiclcflaaj

Na vèdomí (s naffzením ó 11/2008):
KrajslV úÌad Pardubice,
VSechnyobecni a méstskéuÌady okrcsù Pardubickéhokraie.
olaesní ÍeditelsM Policie óR Pardubice, chrudim, svitavy a ústí nad orlici,
Okresní sdruZeníKomory veterinórníchlékaiú Pardubice,Chrudim, Svitavy a ústí nad Orlicí,
Kraj ski hygieníckó stanice Pardubice,
Sgítní vetcrinàrní sprór,:4oddèlení pro Íeiení lcrizovjch situací, Bmo.
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KúFlr
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srwnzaÉnl
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Dùtodovó zpniva k naiízení ó. I l/2008
st 3/3
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Òíslojednací:
EPUI333/2008-16

xaÈ.ÍznNÍé,.ru2oor
Krajskó veterinórníspróvapro
l-ardubickf kraj (d6le ,,spr6vnírilad..)jako místnè
a.vècnèpiíslusnf
podle
zilcona
e. iaanggò sb., ; urtrtina*i p eciu o zméné
fPflvní 9rgén
nèkterfchsouvisejících
ziikonù(vetgrinamizékon),u. Àed pozdéj$ích
piedpisú,
naÌizujeve véci zamezení
SíÍenínebezpeénè
néirirzy
fatarani hor;éIry;;ti podleg 49
odst I písp. c) a $ 54 veterinàrního
zakonavìouladus el'rinky7, t a9 naíízeníKomise
@S)
é''l-266/20a7,
o provódécích
pÍedpisech
ke smémiciút
iooónsrcs, co se rfèe ttumení,
sledovóní'dozoru a omezenípresunùnékterfch ;rf^t
vnímavjch druhú ve yztahu
ke katardlníhoreèce
ovci tato

MIMoÉADNÀ
vnrnnngÀnxfoPATÉrNÍ:
Ò1.
r
VYMEZENÍ
UZelÈ.sueuopasnae
UzavÍené
pasmotvoÍí uzemípardubického
kraje.

Òr.
u

OPATRENÍV UZA\&,ENÉM PASMU
(1) Vsemchovatelùm
pieZvfkavcúv uzavÍeném
pÉsmuse zakanjepÍemísfovat
ple1vykavce
mimo uzavÌené
Piípadnévyjimky z tohoto tl^t^t mohoubyt udèlenysprévním
.p,it*j.
úiadernv souladu
s èl- 8 a 9 naÍízeníifumise (ES) t. n66/2007 na zékladéZódosti
chovateles uvedením
{ùyodu piesunu,místa oaesiani,místa urèení,druhu a poètu
plesunovanych
wíiat, druhurysetfení,a v obdobíW;klt" vekforurovnèZs uvedením
zprisobu
ochranyzvífatpfedpfenaleòem.
(2) vlem chovatelúm
pÍeà4ikavcúv uzavÍeném
pasmusenaÌizuje
pÌesunovat
a)
pÍezvikavcemezichovateli,vòetnépiesunútéchtoníÍatna jaflcy,uvniti
uzavieného
pasmav souladus Ò1.7 nalíznniKomise(ES)è. 1266D0a7.
épràvníuiad
tímto povolujeplesunypÍeZvykavcù
uvnitÌ uzavienàho
pasm4pokudpi,esunovanà
wíiata nevykazujív denpfemístèní
klinicképÌíznalcy
katarrílníi*rety àvcí.Zvífata
musí blt v takovém piípadè doprovazgnazdravówm potvrzením,
vystavenjm
soulaomfmveterinórním
lékafem,s uvedenímdoloZlry,rvíiatajsou v soutaOu
s Ò1.7
odst' I nalízeníKomise (ES) Ò. 1266n007!'Chovatelplesunovanfchzvíiatje
povinenv den pfesunuodeslatképii vystaveného
zdravotn?ho
potvrzr* nu uzemnl
pracovi5té
spróvního
úladupÍíslusnépoatemístaodeslóníwííat,
b) dùslednèsledovatzdravotnístav chovanych píefikavcii
a neprodlenéhlósit
spróvnímuúÍadujakékoli podezienfznékazynebàz nakaZení
nebeziednou
nókazou
katarólníhoreòkol.ovcí a podrobit piefu!,ftaysenafízenlmlaboiatorním
testùm
a umoZnitprovàdéní
entomologitfého
à*oru v hospodélswi
a poslqrmout
nezbytnou
souèinnostinsPektorùmspràvniho uiadu a soukromym veterinórním
lékatúm
pÌi provódéní
tèchtoèinností.
(3) Tranzit pfezvfkavcúpies uzavfené
je moznf pouzeza pÍedpokladusplnèní
-p,i.To
podmínek
uvedenfchv èr.9 narízeníKomise
(Ésl e. da1lzaol.
Naíízeníé. II/200A
slr. I/2

sPoLEÒNÀ
oru.,Ekf&vu
usreNowr,rf

(l) za nesplnèní
neboporuSení
povinnostfvyplfvajícíchzmimolidnlchveterinàrních
opaffení
mù*espràvnf
úr.1dpodieg 7l odsrî iir"i. ji. odsr.2 písm.d) a g I2odsr.l
pfsm.m)aodst. qi*, d) veterinàrnitro
zatona'uiozil"ó.t"*E
azdo
I
*v vjse:
'Jsv'
jde-li

o fyzickouosobqnebo
Q l0 900Kó,
b) 2 000000Kó,jde-ri o próvnickou
ósobunebopodnik4iíclfyzickouosobu.
(2) Toto nafízenínablv6 plafrrostia rièinnostidnem
vyhtórenÍ;za denjehovyhlóseníse
povazuje
denjehoqréSenínariiednídesceKrqisrcrróriiaaupardubickÉho
r.r.:,
(3) Dnemriòinnosti
tohotonalízenlse
zrusujenafizenlé.3t200gze dne20.3.200g.
V Pardubicích
dne6. Íiina 200g

. JosefBohóè
feditel
Iftajskéveterinórníspróvypropardubickylaaj
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Naiízeníó. II/2008

