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NAŘIZENI Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj č.O4/2007.
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán státní
správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písmo b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon) v
souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 2 písmo a) a § 54 odst. 3 nařizuje podle § 49 odst.! písmo c)
veterinárního zákona tato
mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy
vysocepatogenní aviární influenzy. ( chřipka ptáků)
Oddíl I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.
článek 1 Poučení o nákaze.
Vysocepatogenní influenza ptáků (chřipka ptáků je - velmi nakažlivé virové onemocnění
drůbeže způsobené virem typu A, podtypu H5N1 (případně podtypu H7N1). Inkubační doba je 3 7 dní. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, průjmem, sníženou
snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem.
Nemocní ptáci vylučují virus v sekretech a exkretech, kterými je kontaminována voda, krmivo a
okolní prostředí. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocnost i úmrtnost může
dosáhnout až 100% stavu. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež ,( t.zn.
slepice kachny husy) a volně žijící vodní ptáci. Nemoc se přenáší mezi drůbeží a ptáky kontaktem
zdravých ptáků s nemocnými nebo nepřímo vodou, krmivem, pracovními pomůckami, obuví nebo
dopravními prostředky znečištěným sekrety a exkrety nemocných ptáků.
Článek 2
Výskyt nebezpečné nákazy.
I. Vysocepatogenní chřipka ptáků byla diagnostikována v národní referenční laboratoři pro
int1uenzu ptáků SVÚ Praha dne 20.6.2007 u chovných krůt v katastrálním území v obci Tisová
u Vysokého Mýta na hospodářství chovatele ZOD Zálší, okres Ústí nad Orlicí Pardubického
kraje.
2. Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj nařídila pod číslem jednacím EPI/3237/200722 ze dne 21.6.2007 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysocepatogenní chřipky ptáků a kjejímu zdolání v ohnisku nákazy, v chovech drůbeže, jiných

ptáků žijících v zajetí a volně žijících ptáků v ochranném pásmu, pásmu dozoru a dalším pásmu s
omezením na území regionu Pardubického kraje.
Oddíl II
OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ
V Článku 3, byla tímto mimořádným veterinárním nařízením vymezena
Další pásma s omezením.
Kolem ohniska nákazy se vymezuje další pásmo s omezením na území regionu Královéhradeckého
kraje do něhož jsou zahrnuta všechna katastrální území okresu Rychnov nad Kněžnou.
Článek 4
Opatření v dalším pásmu s omezením.
I. Zakazuje se pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží, a jiných svodů a veřejných vystoupení
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.
2.
Každý chovatel drůbeže v komerčním
drůbežářském hospodářství v dalším pásmu s omezením je povinen neprodleně oznámit pokles
spotřeby krmiva o více než 20% nebo pokles produkce vajec o více než 5% v průběhu 2 dnů nebo
úhyn drůbeže v průběhu týdne větší než 3% nebo klinických příznaků, případně patologickoanatomických nálezů uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávající podezření na chřipku ptáků.
3. Dále každý chovatel drůbeže je povinen v hospodářství v tomto dalším pásmu s omezením
uplatňovat tato opatření:
a) umístění a držení veškeré drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí uvnitř budovy v
hospodářství, ve kterém jsou chovány tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným
ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství a aby byly minimalizovány kontakty s volně
žijícím ptactvem;
b) dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící
k minimalizaci rizika přenosu chřipky ptáků
Oddíl III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
Článek 5 Doba trvání opatření.
Opatření nařízená v článku 4 mohou být zrušena nejdříve za 30 dnů po provedení předběžného
vyčištění a dezinfekce ohniska nákazy.

Článek 6 Sankce.
I. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj uloží fyzické osobě, která není
podnikatelem při nedodržení nebo porušení povinností vyplývajících pro ni z mimořádných

veterinárních opatření nařízených touto vyhláškou pokutu podle § 71 odst. I písmo c)
veterinárního zákona.

2. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj uloží právnické osobě nebo fyzické osobě
oprávněné k podnikání při nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících pro ni z
mimořádných veterinárních opatření nařízených touto vyhláškou pokutu podle § 72 odst. I písmo
d) veterinárního zákona.
Článek 7 Účinnost nařízení.
Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, jímž je první
den jejího vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Nařízení je vyvěšeno na úřední desce Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj a je
též přístupné na všech okresních inspektorátech Krajské veterinární správy pro Královéhradecký
kraj a na všech obecních úřadech, jejichž území se týká.
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