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Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státrú veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále také "KVS
Olomouc"), jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4
a odst. 8 a § 49 odst. 1 písmo c) zák. Č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také "veterinární
zákon ') rozhodla podle § 49 odst.1 písmo c) veterinárního zákona o ukončení

mimořádných
při

výskytu

veterinárních

opatření

nebezpečné

nákazy
ryb - virové h em o r ag ic k e septikémii
v Olomouckém
kraji
nařízených Naiizenim č.j.: SVS/2013/051872-M ze dne 7.srpna 2013

ČI. 1
Úvodní ustanovení
(1) Výše uvedeným právním předpisem nařídila KVS Olomouc mimořádná veterinární
opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy ryb - v i r o v é
hemoragické
septikémii.
ákaza byla zjištěna v katastru obce Vysoký Potok,
číslo k.ú. 690201.
(2) Uzavřené pásmo vymezené kolem ohniska nákazy zahrnovalo vodoteč řeky Moravy
začínající pravostranným
přítokem Zlatého potoka ( GPS: 50°5'7.961 "N,
16°49'27.770"E)
a končící pravostranným přítokem Kamenného potoka ( GPS:
5005'41.530"N, 16°51 '28.845"E).

ČI.2
Zdolání nákazy
Ochranná a zdolávací opatření nařízená Nařízením č.j.: SVSI2013/051872-M
byla ze strany chovatelů ryb řádně provedena a splněna.
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ČI. 3
Zrušovací ustanovení
(1) V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 2 rozhodla KVS Olomouc o ukončení
mimořádných veterinárnich opatření.
(2) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší Nařízení č.j.: SVS/2013/051872-M ze dne
7.8.2013.

ČI. 4
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení státní veterinárni správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písmo 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.
Krajský úřad Olomouckého kraje a obecní úřady jejichž území se toto nařízení Státní
veterinární správy týká, vyvěsí v souladu s § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto nařízení na
své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy je každému
přístupné u KVS Olomouc, u Krajského úřadu Olomouckého kraje a u všech dotčených
obecních úřadů.

V Olomouci dne 12.03.2014

otisk úředního razítka

MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
podep áno elektronicky
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