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Č. j. SVS/2019/029706-Z 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

 

 

Čl. 1 

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 § 54 odst. 2 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“) za použití § 17 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona a v souladu 
s § 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, v platném znění v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (dále 
jen Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2014/709/EU“)  

 

u k o n č u j e  

 
1. mimořádná veterinární opatření vyhlášena k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru 

prasat ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře Nařízením Státní veterinární správy č. j.  
SVS/2018/014531-Z ze dne 31. 1. 2018, ve znění č. j. SVS/2018/024183-Z ze dne 22. 2. 2018, ve 
znění č. j. SVS/2018/061217-Z ze dne 18. 5. 2018, ve znění č. j. SVS/2018/133384-Z ze dne 26.  11. 
2018 a č. j. SVS/2018/155176-Z ze dne 19. 12. 2018 (úplné znění vyhlášeno pod č. j. 
SVS/2018/155180-Z), 

 
2. mimořádná veterinární opatření vyhlášena k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru 

prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat Nařízením Státní veterinární správy č. j. 
SVS/2018/017168-Z ze dne 5. 2. 2018, ve znění  Nařízení SVS č. j. SVS/2018/024183-Z ze dne 
22.  2. 2018 (úplné znění vyhlášeno pod č. j. SVS/2018/026580-Z). 

 

 

 

Čl. 2 

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 první den jeho vyvěšení na úřední 
desce Krajského úřadu Zlínského kraje. 

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. 
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Ve Zlíně dne 14.03.2019 

 

 

 

Obdrží:  

Zlínský kraj prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS: scsbwku  
Statutární město Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS: 5ttb7bs 
Ostatní dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
Českomoravská myslivecká jednota, o.s. OMS Zlín 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 

 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
podepsáno elektronicky 
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