
Krajská veterinární správa
Státn í veterinární správ'v
pro olomoucký kraj
třída Míru 101,779 00 olomouc

Č. 1. svsrzo l 3/05 l 872-M

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro olomoucký kraj, (dále také ,,KVS olomouc"), jako

místněavěcněpříslušnýsprávníorgánpodleustanovení$47odst.4aodst.8a$49odst. 1písm.c)zák'č.
16611999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (dále také,'veterinární zákon"), v souladu s ustanovením $ 54 odst. 1 a odst' 2 písm' a)

a odst. 3 veterinámího zákona a $ 15 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu nebezpečné nákazy ryb - virové hemoragické septikémii
(dále ien ,,VHSoo) v olomouckém kraji.

čt. t

Poučení o nákaze

Virová hemoragická septikémie je nebezpečná nákaza ryb. Původcem je rhabdovirus. Ktéto níl<aze jsou

vnímavé následující druhy sladkovodních ryb: Štika obecná (Esox lucius), onchorhyncus Spp.' pstruh

duhoý (onchorhynchus mykiss), pstruh obecný (Salmo trutta), lipan podhorní (Thymallus thymallus).

Choroba má akutní až chroniclcý průběh, projevuje se při teplotě vody pod 8'C' Virus nejprve napadá

ledviny, odkud se rozšiřuje do jater asleziny, kde lyvolává hemoragie. Klinicky se zjišťují plachost,

nechutenství, apatie, nervové poruchy' exoftalmus, ascites (vodnatelnost), hynutí (50 a více procent).

Typická je tmavá kůŽe, hemoragie v k:ůži a anémie žaber. KVS olomouc nařizuje tato mimořádná

veterinární opatření s ohledem na způsoby chovu vnímaých druhů ryb a možnosti šíření této nebezpečné

nákazy.

čl.z

Uzavřené pásmo

Jako uzavřené pásmo se vymezuje vodoteč řeky Moravy začínajíci pravostranným přítokem Zlatého potoka
( GPS: 50"5"7.961"N, 16"49'27'7'70"E) a končící pravostranným přítokem Kamenného potoka ( GPS:
50"5'41'530''N, 16'5I'28.845"E). Toto uzavřené pásmo se vymezuje kolem ohniska nebezpečné nákazy -
virové hemoragické septikémii - Rozhodnutím KVS olomouc čj. SVS/2013l049'7'78-M ze dne 30"7 '2013 a

Rozhodnutím KVS olomouc čj. SVS2013/050534-M ze dne l.8.2013 v katastru obce Vysolcý Potok, číslo
k.ú. 690201.

čl. s

opatření v uzavřeném pásmu

Všem chovatelům ryb v uzavřeném pásmu se nařizuje:
(1) Zákazpřesunu ryb vnímavých k nebezpečné nákaze - VHS zvymezéného uzavřeného pásma.
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Případy lromadných úhynů ryb hlásit neprodleně na Krajskou veterinái'tí správu Státní veterinární
správy pro olomoucký kraj, třída Míru 10I,7'79 00 olomouc, tel' č' 585700730' 585700731,
ID datové schránky: 7xg8dcq, fax: 585700746, e-mail: epodate1na.kvsm@svscr'cz
Ulovené ryby musí být bezprostředně po ulovení usmrceny a jsou určeny pouze pro osobní spotřebu
rybáře.
Přemísťování ryb včetně plůdku a jiker do uzavřeného pásma je možné jen po předchozím souhlasu
KVS olomouc vydaném nazákladě Žádosti chovatele'

cl.4

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může
správní orgán podle ustanovení $ 71 nebo $ 72 veterinárniho zákona uložit pokutu až do rnýše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fuzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč,jde-li o právnickou osobunebo ffzickou osobupodnikající.

čl.l

Spo|ečná a závérečná ustanovení

Toto nařízení státní veterinární sprály 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 olomouckého kraje.

Krajslcý úřad olomouckého kraje a obecní úřady, jejichžuzemi se toto Nařízení KVS olomouc ýká' vyvěsí
v souladu s $ 76 odst. 3 veterinárního zákona toto Nařízení KVS olomouc na své úřední desce po dobu
nejméně 15 dnů. Nďízení KVS olomouc je každému přístupné u KVS olomouc, u Krajského úřadu
olomouckého kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

V Olomouci dne 07.08.2013

otisk úředního razítka

MVDr. Aleš Zatloukal
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