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Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 
Na Kozačce 3, 120 00  Praha 2 
 

Čj. SVS/ .......... /.......... - KVSA 

  

NAŘÍZENÍ č. .../20.. 
Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy 

 

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy, Na Kozačce 3, 120 00   Praha 2 
(dále jen MěVS v Praze), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4 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 (dále jen veterinární zákon) nařizuje podle 
§ 10 odst. 1 písm. b), § 15 odst. 1, § 46 písm. b) a § 54 veterinárního zákona tato 

 

mimořádná veterinární opatření 

při výskytu a ke zdolání a ochraně před šířením nákazy .............................................. 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

MěVS v Praze SVS nařizuje mimořádná veterinární opatření vzhledem k tomu, že na území 
její působnosti byl potvrzen laboratorním vyšetřením pozitivní případ výskytu výše zmíněné 
nákazy. K výskytu došlo při letecké přepravě, kde v letadle spolu s cestujícími byla přepravována 
zvířata.  

 

Čl.  2 

Vymezení ohniska a ochranného pásma 

 Ohniskem nákazy se vymezují prostory letadla, na jehož palubě se nákaza vyskytla, veškeré 
budovy a prostory, kde se shromažďují osoby přemístěné z letadla. Geograficky je střed ohniska 
určen souřadnicemi ......°.....'........"N, .....°.....'........."E. 

 Ochranným pásmem nákazy se vymezuje katastr 729710 Ruzyně.  
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Čl. 3 

Ochranná a zdolávací opatření 
Letecké společnosti ..................................................., u které se na palubě letadla a letu 

vyskytla nákaza, nařizuji: 
 

1. Soupis všech zvířat na palubě letu a evidenci všech uhynulých, nakažených zvířat a zvířat 
podezřelých z nakažení. 

2. Zákaz přemísťování všech zvířat z a do ohniska. 
3. Zákaz přemísťování všech nástrojů, pomůcek a nářadí, které přišly do styku se zvířaty, bez 

předchozí dekontaminace. 
4. Povrchovou dekontaminaci všech zvířat, která neprojevují klinické příznaky nemoci.  
5. Utracení všech klinicky nemocných zvířat. 
6. Neškodné odstranění kadáverů uhynulých, nebo utracených zvířat, krmiv a živočišných 

produktů spálením. 
7. Dekontaminaci všech nástrojů, pomůcek a nářadí, které přišly do styku se zvířaty. 

 

 

Čl. 4 

Poučení 
1. ....................... je nebezpečná ................ nákaza ..............................živočichů. K nákaze jsou 

vnímaví především ........................................................... Příznaky nemoci se projevují u 
zvířat ................................................  
 

2. Nemocí se lidé mohou nakazit zejména při .......................................................................... 
K osobní ochraně lidí je nutné .................................... K dezinfekci je možné použít 
........................................................................................................... 

 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení  
1. Tato mimořádná veterinární opatření se vyhlašují na dobu do úspěšného zdolání nákazy.  

2. Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den vyhlášení se považuje 
den jeho předání individuálně určené právnické osobě – letecké společnosti 
..............................................................................................................................................  
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3. Porušení povinností vyplývajících z  tohoto nařízení bude porušením veterinárního zákona a 
bude řešeno sankcí v souladu s tímto zákonem. U fyzických osob lze pro porušení 
povinností stanovených nařízením uložit pokutu až do výše 50.000;- Kč. U fyzických osob 
podnikajících, nebo právnických osob lze uložit sankci až do výše 2.000.000;- Kč. 

4. Toto nařízení může být kdykoliv z nákazových důvodů změněno. 

 

  

V Praze, dne  ..................... 

 

 

Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. 
ředitel Městské veterinární správy 
v Praze Státní veterinární správy 

 

Obdrží: 
 

1. Magistrát hl.m.Prahy, Odbor hospodářské správy 
2. ÚMČ Praha 6 
3. Policie ČR, Správa hl.m. Prahy 
4. Komora veterinárních lékařů, MVDr. Novozámská 
5. Oddělení pro řešení krizových situací SVS 
6. Hygienická stanice hl. m. Prahy 
 
Přílohy: 

1. Katastrální mapa ochranného pásma 


