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Č. j. SVS/2017/032577-E 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán 
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 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, v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 a § 54 odst. 1 písm. b) veterinárního 
zákona a § 27 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, mění  

mimořádná veterinární opatření  

nařízená dne 15. 2. 2017 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/021977-E 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji, 
takto: 

Čl. 1 

Zrušení ochranného pásma a rozšíření pásma dozoru 

(1) Ochranné pásmo vymezené v čl. 2 odst. 1 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/ 
021977-E ze dne 15. 2. 2017 se ruší. 

(2) Katastrální území uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/ 
021977-E (katastrální území 617954 Ctětín - severní část katastrálního území vymezená 
silnicí č. 33770, 622605 České Lhotice, 622613 Hodonín u Nasavrk, 701637 Nasavrky, 
709395 Ochoz u Nasavrk, 724009 Podlíšťany, 764680 Švihov, 724025 Vížky a 797839 
Žumberk - jižní část katastrálního území vymezená vodním tokem Ležák) se nově stává 
součástí pásma dozoru dle čl. 2 odst. 2 nařízení Státní veterinární správy  
č. j. SVS/2017/021977-E, v němž se uplatňují opatření uvedená v čl. 4 nařízení Státní 
veterinární správy č. j. SVS/2017/021977-E.  

Čl. 2 

Společná a 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 Pardubického kraje a všech obecních úřadů, 
jejichž území se týká.  

V Pardubicích dne 10.03.2017 

MVDr. Josef Boháč 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Pardubický kraj 
v zastoupení MVDr. Radek Axmann 

podepsáno elektronicky 
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