Č. j. SVS/2018/004906-Z

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“)
a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) a d), § 54 odst. 2 písm.
a) s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), podle § 15
vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, a v souladu
s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních
pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí
2014/178/EU, ve znění pozdějších předpisů nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji.

Čl. 1
Vymezení zamořené oblasti
Zamořenou oblastí AMP se stanovují všechna katastrální území obcí okresu Zlín.

Čl. 2
Opatření v rámci tlumení AMP – soupis chovů prasat domácích
(1) Všem chovatelům domácích prasat na území Zlínského kraje se nařizuje nejpozději do 31. 1.
2018 nahlásit příslušné obci údaje uvedené v příloze k tomuto nařízení.
(2) Všem obcím Zlínského kraje se nařizuje zajistit provedení soupisu všech hospodářství s chovem
prasat, a tento soupis předat KVSZ do 7. 2. 2018. Soupis bude obsahovat údaje uvedené na
webovém formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách Státní veterinární správy na
adrese: https://www.svscr.cz/form-amp/ Pokyny ke vkládání dat do webového formuláře jsou
uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až
do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
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Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 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 Zlínského kraje.
(2) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární správy
týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto
nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být
každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj,
u Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

Ve Zlíně dne 10.01.2018

MVDr. František Mahdalík
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
podepsáno elektronicky

Příloha:
Struktura tabulky pro soupis chovatelů a chovů s chovem prasat a pokyny ke vkládání dat
pověřeným pracovníkem obce

Obdrží:
Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku
Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
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Příloha k Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/004906-Z ze dne 10. 1. 2018
Struktura tabulky pro soupis chovatelů a chovů s chovem prasat a pokyny ke vkládání dat
pověřeným pracovníkem obce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kraj
Okres
Obec
Tabulku vyplnil (jméno)
Kontakt (tel., e-mail)
Chovatel (jméno, název)
Adresa chovatele
Kontaktní osoba
Kontakt (tel., e-mail)
Registrační číslo chovu
Místo chovu (adresa)
KÚ
Počet chovaných prasat

·

1. Kraj, 2. Okres a 3. Obec jsou ve formuláři na webu SVS přednastavené, pracovník pověřený
na obci vkládáním může do tabulky přidávat řádky pro potřebný počet chovatelů/chovů
4. Tabulku vyplnil – uvede se jméno osoby pověřené na obci vkládáním dat do tabulky
soupisu
5. Kontakt – telefon, e-mail osoby pověřené na obci vkládáním dat do tabulky soupisu
6. Chovatel – u hospodářství registrovaných podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon) se uvede název shodný s názvem uvedeným v registru; u ostatních
jméno chovatele
7. Adresa chovatele – uvede se sídlo firmy, adresa chovatele (bydliště) ve formátu: obec,
PSČ, ulice, č. popisné
8. Kontaktní osoba – jméno osoby odpovědné za kontakt s obcí, SVS
9. Kontakt – telefon, e-mail na kontaktní osobu
10. Registrační číslo chovu – uvede se u registrovaných hospodářství ve formátu CZ číslo
s mezerou mezi CZ a číslem, u ostatních chovů se nevyplňuje
11. Místo chovu – uvede se přesná adresa umístění chovu ve formátu: obec, PSČ, ulice, č.
popisné
12. KÚ – uvede se č. KÚ místa chovu
13. počet chovaných prasat – uvede se skutečný celkový počet prasat bez rozdílu kategorií ke
dni hlášení do soupisu

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

