Č. j. SVS/2017/029724-C

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Jihočeský 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“), nařizuje
tuto:

Změnu ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy
č.j SVS/2017/017938-C ze dne 07.02.2017 a
č.j. SVS/2017/020953-C ze dne 14.02.2017
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy

Čl.1
Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření
A. Dne 10.02.2017 byla provedena v ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Horní Lhota
závěrečná ohnisková dezinfekce autorizovanou firmou. V souladu s § 27 odst. 1 a 2 vyhlášky se po
21 dnech od provedení dezinfekce infikovaného hospodářství ruší opatření přijatá v pásmu
ochranném 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 Státní veterinární správou v
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v nařízení
Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/020953-C ze dne 14.02.2017 mění v článku 1 vymezujícím
ochranné pásmo a pásmo dozoru ke dni 04.03.2017, který mění nařízení Státní veterinární správy
č.j. SVS/2017/017938-C ze dne 07.02.2017, a to následovně:
Původně uvedená pásma podle článku 1 č.j. nařízení Státní veterinární správy SVS/2017/020953-C ze
dne 14.02.2017:
Čl. 1
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
1. Ochranným pásmem se stanovují:
I.

následující celá katastrální území:

630438
629464
630446
679160
705527
787531

Dolní Žďár u Lásenice
Dvorce u Stráže nad Nežárkou
Horní Lhota u Lásenice
Lásenice
Nová Ves u Sedla
Vydří

str. 1 z 5

II.
následující části katastrálních území:
Jižní část katastrálního území 643670 Malíkov nad Nežárkou ohraničená na severu směrem od
západu na východ tohoto katastrálního území následovně:


od hranice s katastrálním územím 630438 Dolní Žďár u Lásenice silnicí č. 0343 až za první
obydlí č.p. 48 obce Malíkov nad Nežárkou



dále polní cestou tvořící příjezdovou cestu vedoucí směrem na jih k zemědělskému areálu
končící u parcely č. 2426, která vede kolem výše zmíněného zemědělského areálu na jihozápad
a dále se stáčí na jihovýchod a navazuje dále na parcelu č. 2441 na jihovýchodně od
zemědělského areálu;



dále pokračuje hranice jako polní cesta na jihu podél obce Malíkov nad Nežárkou až po obydlí
č.p. 13, tato polní cesta je tvořená parcelami č. 2627, 2625, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630,
2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2645, 2646, 2647,
2648, 2649, 2650, 2652, 2653, 2654, 2655 ;



na poslední parcelu polní cesty č. 2655 navazuje neznačená pozemní komunikace vedoucí od
obce Nová Ves do obce Malíkov nad Nežárkou, a to podél obydlí č.p. 13 směrem na náves a
dále až na hranici s katastrálním územím 643661 Horní Pěna.

2. Pásmem dozoru se stanovují:
I.

následující celá katastrální území:

747017
660647
623865
624861
623873
629456
643653
630144
637513
643661
660701
645583
705004
645591
660523
740331
645605
747025
683221
624870
695351
697583
708046
716502
720992
721565
660698
637530
623881
735663
738689
739758
741183
747033
637548
756377

Bílá u Sedla
Buk u Jindřichova Hradce
Číměř
Děbolín
Dobrá Voda u Číměře
Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou
Dolní Pěna
Dolní Skrýchov
Hatín
Horní Pěna
Horní Žďár u Jindřichova Hradce
Hospříz
Hradiště u Nové Bystřice
Hrutkov
Jindřichův Hradec
Jindřiš
Kačlehy
Lhota u Sedla
Libořezy
Matná
Mirochov
Mníšek
Nový Vojířov
Otín u Jindřichova Hradce
Pístina
Plavsko
Políkno u Jindřichova Hradce
Polště
Potočná u Číměře
Příbraz
Radouňka
Ratiboř u Jindřichova Hradce
Roseč
Sedlo u Číměře
Stajka
Stráž nad Nežárkou
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II. následující části katastrálních území:
Severní část katastrálního území 643670 Malíkov nad Nežárkou ohraničená na jihu směrem od západu
na východ tohoto katastrálního území následovně:


od hranice s katastrálním územím 630438 Dolní Žďár u Lásenice silnicí č. 0343 až za první
obydlí č.p. 48 obce Malíkov nad Nežárkou



dále polní cestou tvořící příjezdovou cestu vedoucí směrem na jih k zemědělskému areálu
končící u parcely č. 2426, která vede kolem výše zmíněného zemědělského areálu na jihozápad
a dále se stáčí na jihovýchod a navazuje dále na parcelu č. 2441 na jihovýchodně od
zemědělského areálu;



dále pokračuje hranice jako polní cesta na jihu podél obce Malíkov nad Nežárkou až po obydlí
č.p. 13, tato polní cesta je tvořená parcelami č. 2627, 2625, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630,
2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2645, 2646, 2647,
2648, 2649, 2650, 2652, 2653, 2654, 2655 ;



na poslední parcelu polní cesty č. 2655 navazuje neznačená pozemní komunikace vedoucí od
obce Nová Ves do obce Malíkov nad Nežárkou, a to podél obydlí č.p. 13 směrem na náves a
dále až na hranici s katastrálním územím 643661 Horní Pěna.

Se tímto mění a nově zní takto:
Čl. 1
Vymezení pásma dozoru
Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území:
630438
629464
630446
679160
705527
747017
660647
623865
624861
623873
629456
643653
630144
637513
643661
660701
645583
705004
645591
660523
740331
645605
747025
683221
624870
695351
697583
708046
716502
720992

Dolní Žďár u Lásenice
Dvorce u Stráže nad Nežárkou
Horní Lhota u Lásenice
Lásenice
Nová Ves u Sedla
Bílá u Sedla
Buk u Jindřichova Hradce
Číměř
Děbolín
Dobrá Voda u Číměře
Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou
Dolní Pěna
Dolní Skrýchov
Hatín
Horní Pěna
Horní Žďár u Jindřichova Hradce
Hospříz
Hradiště u Nové Bystřice
Hrutkov
Jindřichův Hradec
Jindřiš
Kačlehy
Lhota u Sedla
Libořezy
Matná
Mirochov
Mníšek
Nový Vojířov
Otín u Jindřichova Hradce
Pístina
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721565
660698
637530
623881
735663
738689
739758
741183
747033
637548
643670
756377

Plavsko
Políkno u Jindřichova Hradce
Polště
Potočná u Číměře
Příbraz
Radouňka
Ratiboř u Jindřichova Hradce
Roseč
Sedlo u Číměře
Stajka
Malíkov nad Nežárkou
Stráž nad Nežárkou

B. Dne 10.02.2017 byla provedena v ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Horní Lhota
závěrečná ohnisková dezinfekce autorizovanou firmou. V souladu s § 27 odst. 1 a 2 vyhlášky se po
21 dnech od provedení dezinfekce infikovaného hospodářství ruší opatření přijatá v ochranném
pásmu a v bývalém ochranném pásmu se uplatňují opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru.
Z výše uvedeného důvodu se ochranná a zdolávací opatření nařízená Státní veterinární správou v
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v nařízení
Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017938-C ze dne 07.02.2017 v článku 2 nařizující opatření
v ochranném pásmu trvají do 03.03.2017 a ke dni 04.03.2017se ruší.

Čl. 2
Přílohy
Přílohy Mapa s vyznačenými pásmy a dotčenými katastry a Mapa s vyznačenou hranicí v katastrálním
území 643670 Malíkov nad Nežárkou nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/020953-C ze dne
14.02.2017 se ruší.
Čl. 3
Ostatní ustanovení
Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č.j.. SVS/2017/017938-C ze dne 07.02.2017 a č.j
SVS/2017/020953-C ze dne 14.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní
aviární influenzy zůstávají nezměněny.
Čl. 4
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 Jihočeského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské
veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

MVDr. František Kouba
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj
podepsáno elektronicky
v zastoupení
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Přílohy:
1.

Mapa s vyznačeným pásmem dozoru a dotčenými katastry v k.ú. Horní Lhota po změně (.pdf)

Ostatní přílohy nařízení Státní veterinární správy č.j.. SVS/2017/017938-C ze dne 07.02.2017 zůstávají
beze změny.

Obdrží:
Do datové schránky:
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/II, 370 01 České Budějovice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25,
370 01 České Budějovice
Obecní úřady: dotčené obce v pásmech a příslušné obce s rozšířenou působností
E-mailem:
OS KVL Jindřichův Hradec; MVDr. Miloš Heger- hegerovi@mail.com
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