
KRAJSKA VETERINARNÍ SPRAVA PRO PARDUBICKÍ KRAJ
Husova 1747,530 03 Pardubice; tel. 466 769 670; fax. 466 263 l0l;kvse@svscr.cz

dle rozdèlovníku

VaSe ò. j,lze dne NaSe è. j.
EPUt333t2008-19

VyÍizuje/linka
MVDr. Axmann/466 7 68 67 4

Pardubice
2008-10-07

Y6ùení,

Krajskó veterinórní spréva pro Pardubic(f kraj ZàdA, aby pÍiloZené NaÍízení
ó' lIl2008 ze dne 7. 10.2008 bylo vyvéSeno na uieúní desce Krajského ,rrua,, pardubického
kraje_a_obecních (méstskych) uÍadù okresù Pardubického kraje na dobu nejméné 15 dnù
v souladu s $ 76 odst. 3 zàkona (). 16611999 Sb., o veterinómí péòi a o zmènè nèkteqfch
souvisejících zókonù (veterinórn í zékon), ve znénípozdéj sích pÍedpisù.

Dékuji za spolupróci.

S pozdravem

PÍíloha
NaÌízení é,.ll/2008
Dúvodovó zprívak NaÈízení é. lll2}0g

Na védomÍ
Ikajshi uÍad Pardubického kraje
Obecní a mèstské utady pardubického kraje
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MVDr. Josef Bohóó
Íeditel

Krajské veterinórní spróvy pro pardubicky kraj
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Dùvodovd  zp rú ,va  k  na f  f zen f  È .  l l 1200g

Spróvnf úÌad obdrZel dne 19. 3. 2008 od Stótrf veterinarnf spróvy óR infsrm aci, Zedry Ll.-3.2008 byla ve Spolkové republice N!-mecko ve spolkov e zemisvobo<tnf st6t Saskov kreii LÓbau-Zittau potvrzena nebezpednà n6l<aza katarrilií horeèka ovcl. Dle è1. g odst. Ismérnice z000l7slBs, kferou se stanóví zvléIturí ustanovenl tjkqifcí se tl'menf a eradikacekatarólnf horeèky olcl, bylo vymezeno ochranné pósmo, sHadu.liri se .z è6sti uzemlSpoleóenstvl o poloméru alespofi 100 km okolo kazdého zamofenéhoiospodéfství, a pósmodozoru, sklàdajlcí se z òasti 9*í Spoleèenství o poloméru alespoil 50 kn za ochrannfmpdsTgm. DIe ustanoyîni ò! 2 pfsm. à) narízení Kómise (Es) e t266D007 o provódècíohpledpisech ke smémici Rady 20a0n5É5, co se tfóe ttumèni sledov6nf, dozoru a omezenlplesunù nékterich zvîiat vnrmavfch druhù ve vaJu k; kahrólni'rrói.e* ovcf, se
,,uzavlenfm pésmem" rozumf pàsmo, které se skl6da jak zochrannfch pase*, tak zpósemdozoru

Vzhledem ke skuteénosti,l'euzavÍené-pÉsmo zasahovalo i rtzeml pardubického krajgnafídil dne 20. 3. 2008 spróvní rilad v soulàdu s g a9 odst I pit*. 
"j 

u $ 54 zÀkonaé..-166/1999 Sb.,,o velefnarní péèi a o zmèné nUtterlich souvisejících zékonù (veterinfunl
SqÙ.ve-znéní pozdèjSích prèdpisù, v.souladu sèlínka 7, g;9 nalízení Komisc (FS)é' 1266/2007 naÍízením é,.3n0a8 mim-oladnà veterinórniópatlenf za riéelem zamezenfsfÍenlnebezpeóné nhkuy katarólní horeéky ovcí. Vtomto narizer.lf byto spràvním úfadem
wmezeno uzavlené p6smo, které zahrnovalo území olaesu Chrudirn, paraitice u úrtiiuJorlicl a vSem chovatelùm gf9hvfkavcù- v uzaviene* pamu byly stangveny povinnostisméfujlcf k ocluané pled dallím 5ífením nebezpeCné' nakaqt, íejnÍÀa iefu plesunùplehrlkavcú mimo uzavlené pàsmo, podmínlqy pro 

"y.;irf.y 
z tohoto zakazua podmlnky protrawitpÍeàvfkavcù z nebo pÍes uzavfèné pasmo. 

--

Vzhledem k vfraznému ztrorlenl nàkazové situace katarlrlnf horeólcy ovcf v zÀpadnr
lfsfi Ewopy avzhh.edem kvfskytu této nakazy na rizemí Ò.rké;rp;uiiLy'".iirye spràvnítr19 t sor'rladu s $ 4f. odst I Piry. c) a $ 54 vJterinàrního zíkona v iouladu s ókintcy 7, g a9naiizenl.Komise @S) ó,. 126612007 mimolódnà veterinàrnl opatlenf nalízením é,. nn11g,ve kterém rrymezuje nové uzaviené p-ésmo a naÌizrje vsèm chovatelùm pie2v"jkavcù
v ochranném pésmu povinnosti sméfujícik ochrané preC daKm SíIením nebezpeóné n6l<azy.

V è1. I naÍízení è. -l !!?oo|je vymezeno nové uzavfené pésmo, které v souladu s è1. godst 1 smérnice 2000175tF;s $*uj? rizemí celého Pardubiókého 
-kr4e, 

tj.-rizemí okesúChudinc, Pardubice, Svitavy aústí nàd Orlici.
VèI. I[ naÍízení è. 1112008 jsou spróvním úfadem nalízena opafienf vuzavfeném

-pàsmn' kteró jsou zAvaTye pro^vlechny ctràvatele chov4jící pleAt'kavc. (nupr. sko! ovcgko3r' qufloni, jelenovifi apod.). zakaz pfemíst'ovan i píelvykavcú mimo uzavfené p6smo,
!uÍ?,y vèl.IIodsr I vychaúzé1.9 odst 1písm. c) àcr. ioodsr. l smérnice z000t7sl1s.Podmínky pro vfiiqlqy z tohoto z-6kazu pro-pfemíjténí nílat pfímo na jatlc.r jsou dànyustanovením è1. 8 odst. 4 nailzenlKomise (Es) 8. 1266n0a7.podmtnty pto 

"y.;irittqy 
z tohotó

:**y pro pfemísténl na kataràlní horeèku ovcí vakcinovanfch nebo oruut.inóuanfch zvlÍat
Sjtjit! dal5ímu chovu a.IgTah 3 ",pùsob jejich vy5etÌeni naiataralnf horeélu ovcí jsou dónyò1.-8 odst I plsm. a) a ptílohou ò. III óàsai A naÍízení Komisc (ES) ò. l266l2001.povinnosti
nafízené_spràvním riladem chovatelùm pÍefulkavcri vuzavfeàgrí par*o ,yènerrsi zé1.7naÌízení Komise (ES) è. 1266na07,stanóvujíòím podmínlqy pro pfeiuny pleZgjkavcù uvnitl

Dùvodovd zpróva k naíízenl é. I I/2005
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uzavleného p6smq véetnè plesunù tèchto zvflatnajatlcy. V tomto ustanovenf je také uvedena
formulace doloZky,,zvlfatajsou v souladu s èt. 7 odst I naÍrzeníKomise (ES) ò. 1266n007,*
kterou musí obsahovat v5echna zdravotní potvrzenf, doprovàzející wffata pÍesunovanà
v rómci uzavfeného pdsmavymezeného v è1. I nofÍzenlè. 1112008. Podmlnlar, 2eplefiY,avce
plemlsfované uvniù uzavleného pósmq musí doprovtzet zdtavotnf potvrzenf, qntavené
soulcromfm veterinómlm lékaIem, stanovil spr6vní rifad v souladu s $ 6 odst. 2 veterinórního
zàkona. Na pfesuny zvllat do jiného hospodúlstvÍ mimo fizemní obvod Pardubického lcraje se
samodejmè vztahuje $ 6 odst I plsm. b) veterinàrního zékona (povinnost chovatele vyliúat
si veterinórnl osvèdèenl, jehoZ souèastl je zdravotní potvrzení, které vtomto pfípadè bude
obsahovat uvedenou doloZkn).

Nafízenf drlsledného sledovóní zdravotního stavu chovanfch pfeZrt'kavcù
a neprodleného hlóSenf spróvnímu úfadu v5ech podedenl zniú<azy nebo znakaZení
nebezpeónou n6kazou kataràlnf horeèkou ovcí, uvedené v ó1. II odst. 2 písm. b) naifuení
ò. 1112008, vychtzí, stejné jako nafÍzení povinného laboratorního testovónl
a entomologického dozoru, z poZadavku spróvnlho riiadu na zaji3tèní relevantního
monitoringu pùvodce n6kazy, pfípadné jeho pÍenaSeèe.

Podmlnlcy pro tanzit pleZvjkavcù z uzavÍeného p6sma nebo ples uzavlené pàsmq
z uzavfeného pésma ples neuzavfené pésmo a zpét do téhoA uzavfeného pésma nebo
zuzavÍeného pàsma ples neuzavfené pAsmo a zpét do jiného uzavÍeného pósmq stanovené
vòl. II odst.3 nafízeni ò. 11/2008, stanovil spràvnl rliad vsouladu s ò1.9 naflzení Komise
(ES) d. 1266n007.

Nezbytnfm pfedpokladem pro Íódné plnéní nafízenych povinnosti a jeho konuolu je
mj. zaevidovónl chovatelù a jejich hospodaiství s chovem pfeht'kavcù podle zilkona
C,. 1541200A Sb., o Slechténí, plemenitbé a evidenci hospodéfskf chzvítatao zmènè nèkterjch
souvisejlcích zókonù (plemenalskf zàkon), ve znènf pozdéjSích pfedpisú. Chovatelé
evidovanfch zvílatjsou podle g 23 odst. I plemenaíského zakona povinni
a) evidovat u povèfené osoby vlechna svó hospodaiství spolu s identifikaèními údaji o své

osobé a ve5keré zmény nastalé po dni zaevidovóní v rozsahu, zpùsobem a v termínech
stanovenfch vyhló5kou,

b) vést ve stàjovém registu ridaje stanovené vyhlAlkou a uchovóvat je nejméné po dobu 3
let ode dne posledního zóznamu; tato povinnost neplatí pro chovatele véel,

c) pfedàvat povéIené osobé spróvné a úplné údaje stanovené vyhlàSkou zprlsobem
stanovenfm vyhla5kou a dal5f údaje potfebné z hlediska plemenitby, pokud si ji
chovatelé s ami zaj iSfuj í,

d) omàmit povéÍené osobè zpùsobe.m a v termínech stanoven;ich vyhlàSkou ukonèení své
èinnosti.

Spróvní úiad dùrazné upozoriluje v5echny chovatele, kterfch se evidence podle tohoto
zókona tlkq fe tyto povinnosti vstoupily v platnost poéínaje dnem 17. 5. 2000 pro chovatele
turù, dnem t. 4.2002 pro chovatele ovcí a koz a dnem l. 10. 2002 pro chovatele zvéfe
ve farmovém chovu a vztahují se na vSechny chovatele, nikoliv pouze na podnikatele.

Pouóení o nàkaze

Katarólnl horeóka ovcf je virové nekontagióznl onemocnèní, kferé se plenóSí pouze
krev sajícím hmyzem. Specificlcjm pfena5eèem jsou tiplíci rodu Culicoides (pakomàrci).
Onemocnèní postihuje pfedev3lm ovcq kozy, skot a volnè Ztrjícl plefikwce. Tipllci se
infikujf pÍi slni krve nemocnfch aíiat a virus mohou plené5et na dal5í wítata- krfikovanf
tiplfk zústóvó infekènl po celf Zivot 'Inkubaèní doba trvà zpravidla 7 dní. V poèóteèních
st6dilch onemocnèní dochtzl ke arf5enl teploty, ztror5uje se chut' k pf[jímónl potravy

Dùvodovd zpróva knaiizení é. II/2008
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av?rrtîiat se projevuje malótnost. Dóle n6sleduje otok hlavy, z6néty sliznice nosní a ústní
dulinyr zejména jazyka.a dochtzf k yfraznému z6néfi oèních spojivek. U ovcí je t5pickfm
pfíznakem vytékàní zvf5eného mnoZství hnisavého sekretu z dutiny nosnf. V aaÉictriÉaiictt
onemocnénízískéxó. jazyk charakteristickou modro-fialovou banu a volné visl z rlstní dutiny.
Podle tohoto pÍíznaku dostala nemoc rovnèZ nàzev bluetongue - modrf juyk. U zvífat ie
mohou vys$dnout rovnèZ otolcy wftlté vpodpaZí a ve slabinach, ioóhazí kdegeneraci
svalstva a u ovcí kvypadóvaní vlny. Òastéjsou krvàceniny do rohového pouzdra paznehtri,
coZ je bolestivé. Zvíialq se odmítají pohybovat a lehi. Tento stav je dopiovtuen vlramlm
poklesem produkce mléka I kdyZ, timrtnost u tohoto onemocnèni nenl vysoké, nltata se
uzdravují velmi pomafr a jsou ve zrrlSené mífe vnímavó na jinó infekiní a puazitfuní
onemocnèní. Naru5enaje reprodukce a nóvrat k pùvodní urovni uZitkovosti je problèmatickf.

V Pardubicích dne 6. iiina2008

1

MVDr. JosefBohàó
Íeditel

Krajské veterinórní spróvy pro Pardubiclcf laaj

Na vèdomí (s naffzením ó 11/2008):
KrajslV úÌad Pardubice,
VSechny obecni a méstské uÌady okrcsù Pardubického kraie.
olaesní ÍeditelsM Policie óR Pardubice, chrudim, svitavy a ústí nad orlici,
Okresní sdruZení Komory veterinórníchlékaiú Pardubice, Chrudim, Svitavy a ústí nad Orlicí,
Kraj ski hygieníckó stanice Pardubice,
Sgítní vetcrinàrní sprór,:4 oddèlení pro Íeiení lcrizovjch situací, Bmo.

wvÉÉeno DilE:
srwnzaÉnl oddélenl Kú Flr

- 7 '10- 1CI08

Dùtodovó zpniva k naiízení ó. I l/2008
st 3/3



KRAJSKA VETERTNÍRNÍ SPR/IVA PRO PARDUBICI(Í KRAJ
26 rOr

Òíslo jednací:
EPUI333/2008-16

xaÈ.ÍznNÍ é,. ru2oor
Krajskó veterinórní spróva pro l-ardubickf kraj (d6le ,,spr6vní rilad..) jako místnèa.vècnè piíslusnf 

fPflvní 9rgén podle zilcona e. iaanggò sb., ; urtrtina*i p eci u o zménénèkterfch souvisejících ziikonù (vetgrinami zékon), u. Àed pozdéj$ích piedpisú,
naÌizuje ve véci zamezení SíÍení nebezpeénè néirirzy fatarani hor;éIry;;ti podle g 49odst I písp. c) a $ 54 veterinàrního zakona vìouladu s el'rinky 7, t a9 naíízeníKomise @S)é'' l-266/20a7, o provódécích pÍedpisech ke smémici út iooónsrcs, co se rfèe ttumení,sledovóní' dozoru a omezení presunù nékterfch ;rf^t vnímavjch druhú ve yztahu

ke katardlní horeèce ovci tato

MIMoÉADNÀ vnrnnngÀnxf oPATÉrNÍ:

Ò1. r
VYMEZENÍ UZelÈ.sueuo pas nae

UzavÍené pasmo tvoÍí uzemí pardubického kraje.

Òr. u
OPATRENÍ V UZA\&,ENÉM PASMU

(1) Vsem chovatelùm pieZvfkavcú v uzavÍeném pÉsmu se zakanjepÍemísfovat ple1vykavce
mimo uzavÌené 

.p,it*j. Piípadné vyjimky z tohoto tl^t ̂t mohou byt udèleny sprévnímúiadern v souladu s èl- 8 a 9 naÍízení ifumise (ES) t. n66/2007 na zékladé Zódostichovatele s uvedením 
{ùyodu piesunu, místa oaesiani, místa urèení, druhu a poètuplesunovanych wíiat, druhu rysetfení, a v období W;klt" vekforu rovnèZ s uvedenímzprisobu ochrany zvífatpfed pfenaleòem.

(2) vlem chovatelúm pÍeà4ikavcú v uzavÍeném pasmu se naÌizuje
a) pÌesunovat pÍezvikavce mezi chovateli, vòetné piesunú téchto níÍatna jaflcy, uvniti

uzavieného pasma v souladu s Ò1. 7 nalíznni Komise (ES) è. 1266D0a7. épràvní uiadtímto povoluje plesuny pÍeZvykavcù uvnitÌ uzavienàho pasm4 pokud pi,esunovanà
wíiata nevykazují v den pfemístèní klinické pÌíznalcy katarrílní i*rety àvcí. Zvífatamusí blt v takovém piípadè doprovazgna zdravówm potvrzením, vystavenjm
soulaomfm veterinórním lékafem, s uvedením doloZlry ,rvíiatajsou v soutaOu s Ò1. 7
odst' I nalízení Komise (ES) Ò. 1266n007!' Chovatel plesunovanfch zvíiat jepovinen v den pfesunu odeslat képii vystaveného zdravotn?ho potvrzr* nu uzemnlpracovi5té spróvního úladu pÍíslusné poate místa odeslóní wííat,

b) dùslednè sledovat zdravotní stav chovanych píefikavcii a neprodlené hlósitspróvnímu úÍadu jakékoli podezienf znékazy nebà z nakaZení nebeziednou nókazoukatarólní horeòkol.ovcí a podrobit piefu!,ftayse nafízenlm laboiatorním testùma umoZnit provàdéní entomologitfého à*oru v hospodélswi a poslqrmout nezbytnousouèinnost insPektorùm spràvniho uiadu a soukromym veterinórním lékatúmpÌi provódéní tèchto èinností.
(3) Tranzit pfezvfkavcú pies uzavfené 

-p,i.To je moznf pouze za pÍedpokladu splnènípodmínek uvedenfch v èr. 9 narízení Komise (Ésl e. da1lzaol.

Naíízeníé. II/200A
slr. I/2



sPoLEÒNÀ o ru.,Ekf&vu usreNowr,rf
(l) za nesplnèní nebo poruSení povinnostf vyplfvajících zmimolidnlch veterinàrníchopaffení mù*e spràvnf úr.1d podie g 7l odsr î iir"i. ji. odsr. 2 písm. d) a g I2odsr. lpfsm. m) aodst. I qi*, d) veterinàrnitro zatona'uiozil"ó.t"* az do vjse:

Q l0 900 Kó, jde-li o fyzickou osobq nebo 
E *v 'Jsv'

b) 2 000 000 Kó, jde-ri o próvnickou ósobu nebo podnik4iícl fyzickou osobu.
(2) Toto nafízení nablv6 plafrrosti a rièinnosti dnem vyhtórenÍ; za denjeho vyhlósení sepovazuje denjeho qréSení na riiední desce Krqisrcrró riiaau pardubickÉho r.r.:,
(3) Dnem riòinnosti tohoto nalízenlse zrusuje nafizenl é.3t200g ze dne20.3.200g.

V Pardubicích dne 6. Íiina 200g

. JosefBohóè
feditel

Iftajské veterinórní spróvy pro pardubicky laaj

wvÉ5eruo DNE:
organizaÉní oddÉleni KrÚ Pk

- ? '10- ?0CI$

Naiízení ó. II/2008

P.ARDilBISKÍ K

Odbor o rganizaónÍ a Éfàynt


