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Městská veterinární správa v Praze 

Státní veterinární správy 

Na Kozačce 3, 120 00  Praha 2  

č. akce:   

Zápis o nařízených opatřeních 

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze“), 
jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a § 49, odst. 1, písm. g) zákona č. l66/1999 Sb. o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění (dále 
jen „veterinární zákon“) na základě nahlášení podezření z výskytu závažné nákazy ........................... 
....................... v souladu s § 17b a v souladu s § 76, odst. 4 veterinárního zákona tímto rozhodnutím  

nařizuje subjektu 

................................................................................................................................................................  
(dále jen „chovatel“ dle § 3, odst. 1, písm. a)) v souladu s § 13, odst. 1, písm. c) bod 3 veterinárního 
zákona následující opatření: 

1. Zvířata přepravovaná leteckou linkou, ve které se vyskytlo podezření na nákazu, musí být 
držena odděleně od přepravovaných osob ve vymezeném nákladovém prostoru, až do 
uvolnění veterinárním inspektorem, 

2. zvířata se až do odvolání nesmí vypouštět z přepravních boxů, 

3. pro zvířata musí být zajištěny odpovídající fyzikální podmínky k přežití a to teplota a přívod 
vzduchu,  

4. chovatel pořídí soupis všech přepravovaných zvířat a průběžně ho aktualizuje o zvířata 
uhynulá, nakažená, nebo podezřelá z nakažení, 

5. zakazuje se vynášet pomůcky, předměty, materiál nebo látky, které přišli do styku se zvířaty, 
a krmiva a živočišní produkty, 

6. zvířatům musí být zajištěno podávání vody minimálně 2 x za 24 hodin. Krmení musí být 
zajištěno pouze v případě, že opatření budou v platnosti více jak 24 hodin a to ve frekvenci 
1 x za 24 hodin. Krmení provede odpovědná osoba v osobních ochranných pomůckách 
odpovídajících povaze nákazy.  
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O dů v o d n ěn í  

Rozhodnutí je vydáno na základě nahlášení podezření z výskytu nákazy .............................. 
v průběhu letecké přepravy ........................................................, v souladu s § 17b veterinárního 
zákona. MěVS v Praze obdržela dne ....................... v .................. hodin hlášení o podezření 
z výskytu nákazy .................................... Inspektor MěVS v Praze provedl úřední šetření na místě a 
po zhodnocení závažnosti situace vydal toto opatření.  

Poučení jak o závažnosti a povaze nákazy, tak o možnostech šíření a osobní ochraně byla 
chovateli podána ústně. 

P o u č e n í  

Proti tomuto opatření může chovatel podat námitky, a to do zápisu o tomto opatření, nebo 
písemně nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu. Podané námitky nemají odkladný účinek. 
Podaným námitkám může zcela vyhovět MěVS v Praze; neučiní-li tak, předloží námitky bez 
odkladu Ústřední veterinární správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje se povinné osobě. 
Chovatel je povinen podrobit se opatřením a poskytovat k jejich provedení nezbytnou součinnost. 

MěVS v Praze ukončí opatření uvedená v odstavcích 1 až 6, jestliže podezření z výskytu 
nákazy bylo vyloučeno; o ukončení těchto opatření vyhotoví záznam, jehož kopii předá chovateli, 
kterého se opatření týkala, nebo postupuje podle § 15 veterinárního zákona, jestliže byl výskyt 
nákazy potvrzen. 

v Praze dne ............ 

 

MVDr. Martin Jánošík 
vrchní veterinární inspektor 

 

 

Obdrží:  

Na vědomí:   

 

Převzato  (jméno, datum podpis): 

 

Námitky: 

 


