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Č. j. SVS/2018/058164-Z 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „krajská 
veterinární správa“ nebo „KVSZ“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 
odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s ustanovením § 79 až § 89 vyhl. č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a 
nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 299/2003 Sb.“) 
  
            

 u k o n č u j e 

mimořádná veterinární opatření   

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – Newcastelské choroby:  

Čl. 1 

(1) Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/046503-Z ze dne 13. 4. 2018, o nařízení 
mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy – newcastleské 
choroby vyhlášené pro: 

a) ochranné pásmo vymezené kolem infikovaného hospodářství potvrzeného výskytu v  
v k.ú. 761966 Šanov v okruhu o poloměru 3 km, a to pro katastrální území: 721131 
Hostětín, 750077 Hrádek na Vlárské dráze, 658995 Kochavec, 721158 Pitín, 740888 
Rokytnice u Slavičína, 761966 Šanov,   

b) pásmo dozoru vymezené v okruhu o poloměru nejméně 10 km, a to pro katastrální 
území: 606561 Bohuslavice nad Vláří, 606979 Bojkovice, 617326 Bzová u Uherského 
Brodu, 750069 Divnice, 658987 Jestřabí nad Vláří, 664944 Kladná-Žilín, 668800 Komňa, 
674401 Krhov u Bojkovic, 684589 Lipová u Slavičína, 704369 Nevšová, 704415 
Nezdenice, 720399 Petrůvka u Slavičína, 763934 Popov nad Vláří, 734195 Přečkovice, 
743241 Rudice, 743275 Rudimov, 750085 Slavičín, 755001 Starý Hrozenkov, 763357 
Svatý Štěpán, 763942 Štítná nad Vláří, 783277 Vlachovice, 783285 Vrbětice, 789836 
Záhorovice, 797243 Žítková. 

s e  z r u š u j e , 

jelikož uplynula stanovená 21 denní doba pro toto ochranné pásmo a 30 denní doba pro pásmo 
dozoru po provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství zřízené vyhl. 
č. 299/2003 Sb. a nevyskytl se v něm další potvrzený případ onemocnění drůbeže touto nákazou. 

(2) Opatření v ochranném pásmu nařízená obcím a chovatelům drůbeže a ptáků byla splněna. 

(3) Opatření v pásmu dozoru nařízena obcím a chovatelům drůbeže a ptáků byla splněna. 

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 
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jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední 
desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.  

Ve Zlíně dne 14.05.2018 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
podepsáno elektronicky 

Obdrží: 

 
Zlínský kraj prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS:scsbwku  
Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky  
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové 
sítě do datové schránky  
Agrární komora Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky  

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
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