
Č. 3. : svsl20I4lOI9I34-M

Nařízení Státní veterinární správy

IGajská veterinární správa Státní veterinární správy pro olomoucký kraj, (dále také ,,KVS
olomouc"), jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení $ 47 odst. 4
aodst.8a$49odst. 1písm.c)zák.č.16611999Sb.,oveterinámípéčiaozměněněkterých
souvisejících zrákonů (veterinrírní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také ,,veteriniírní
zákon"), rozhodla podle $ 49 odst.l písm. c) veterinárního zákona o ukončení

mimořádných veterinárních opatření

při výskytu nebezpečné nákazy ryb _ virové hemoragické septikémii
v olomouckém kraji

nařízených Nuřízením čj.: SVS/20L3/051872-M ze dne 7.srpna 2013

čt. r

* Úvodní ustanovení

(1) Výše uveden}'m právním předpisem nďídila KVS olomouc mimořádná veterináni
opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy ryb - virové

. hemo ragické septikémii. Nákaza byla zjištěna v katastru obce Vysoký Potok,
číslo k'ú. 690201.

(2)IJzavřené pásmo vymezené kolem ohniska nákazy zahrnovalo vodoteč řeky Moravy
začínající pravostranným přítokem Zlatého potoka ( GPS: 50'5'7.961''N,
16"49'27.710"E) a končící pravostranným přítokem Kamenného potoka ( GPS:
50" s', 4r.530 "N, 1 6'5 1', 28.845 "8).

CI.2

Ztl'ol'ánínákazy

ochranná azďolávací opatření naÍízenáNďízením čj.: SVS/2013/05187z-Mze dne7.8.2013
byla ze strany chovatelů ryb řádně provedena a splněna.
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ct.3

Zrušovací ustanovení

(I) Y návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 2 rozhoďIa KVS olomouc o ukončení
mimořádných veterinarních opatření.

(2) Nabýím účinnosti tohoto naÍízení se ruší Nařízení čj': SVS/2013/051872-M ze dne
7.8.2013.

Čt.l

Společná a závěr ečná ustanovení

Toto nďízení státní veterinární sprár,y nabývá podle ustanovení $ 76 odst. 3 písm. a)

veterinámího zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se
považuje den jeho lyvěšení na uřední desce Krajského uřadu olomouckého kraje.

Krajský úřad olomouckého kraje a obecní uŤaďy, jejichž uzemí se toto nařízení Státní
veteriniírní správy týká, vyvěsí v souladu s $ 76 odst. 3 veterinámího zékonatoto nďízení na
své uřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veteriniírní správy je kaŽdému
přístupné u KVS olomouc, u Krajského úřadu olomouckého kraje a u všech dotčených
obecních úřadů.

V olomouci ďne 12.03.2014

otisk úředního razítka

MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel Krajské veteriniímí sprár,y

Státní veteriniírní správy pro olomoucký kraj
p o dep s óno el e ktr oni clql

Vyvěšena dne

5yěšeno dne

21.3.2014

8.4.2014 '.i''iť'.'
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