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NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
č. 3 / 2009

o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj (KVSS), jako místně a věcně příslušný správní
orgán podle § 47 odst.1 písm.b) a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů, ukončuje v
souladu s ustanovením § 54 odst.1 a 2 veterinárního zákona a podle čl.7, 8 a 9 Nařízení Komise (ES)
č. 1266/2007, o prováděcích předpisech ke Směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování,
dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí
nařízená Nařízením Krajské veterinární správa pro Středočeský kraj č.6/2008 ze dne 20.3.2008

Odůvodnění
Státní veterinární správa České republiky na základě vydaných mimořádných veterinárních opatření
č.j. 2009/1044/SVS ze dne 5.3.2009 a po zhodnocení aktuální nákazové situace vzhledem ke katarální
horečce ovcí (dále jen KHO) nařídila všem krajským veterinárním správám v ČR ukončit všechna jimi
dosud vydaná mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření výše uvedené nebezpečné nákazy a
zastavit vydávání nových (č.j. 2009/1583/SVS).
Mimořádná veterinární opatření 2009/1044/SVS vymezují z pohledu KHO celé území České
republiky jedním uzavřeným pásmem. Podmínky přesunu zvířat jsou upraveny platnou legislativou,
včetně vydávaní veterinárních osvědčení, resp. zdravotních potvrzení a Informace o potravinovém
řetězci.

Závěrečná ustanovení
1) Nařízení se ve smyslu ustanovení § 76 odst.3 zákona č.166/1999 Sb.(veterinární zákon), v platném
znění, vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a všech
obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.
2) Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.
3) Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, Krajského úřadu
Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
4) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský
kraj č.6/2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy katarální horečky ovcí ze dne 20.3.2008.
V Benešově dne 20.4.2009
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
MVDr. Zdeněk Císař
ředitel krajské veterinární správy

Krajský (městský, obecní) úřad...............
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Vyvěšeno na úřední desce dne ................
Sejmuto z úřední desky dne ....................
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