Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy
Na Kozačce 870/3, Praha 2, 120 00
Č. j. SVS/2019/118055-A

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy jako správní orgán příslušný podle
ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tuto:

Změnu ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j.
SVS/2019/094151-A ze dne 06.8.2019
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – herpesvirózy Koi (herpesviróza
kapra Koi)
(dále jen KHV)
Část první
1. V článku 2 se mění ochranné pásmo na pásmo dozoru
Vymezení pásma dozoru
Pásmo dozoru je stanoveno z úseku vodních toků od výpustě rybníku Velká Obůrka v katastrálním
území Praha Vinoř až po opuštění Vinořského potoka území hl. m. Prahy, dále rybníku Malá Obůrka a
všech břehů do vzdálenosti 2 metry od uvedených toků, z úseku vodních toků od Biologického rybníku
až po ústí Vinořského potoku do rybníku Malá Obůrka, dále rybník U Kamenného stolu a jeho přítok a
odtok v katastrálním území Praha Vinoř a všech břehů do vzdálenosti 2 metry od uvedených toků.

2. V článku 3 se ruší odstavec 2 :
Opatření pro ochranné pásmo:
1. Umožnit provedení úředních veterinárních kontrol hospodářství se zajištěním provedení klinického
a postmortálního vyšetření a odběrem vzorků ryb vnímavých k nákaze na hospodářství do 15.9.2019.

Část druhá
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 jeho vyvěšení
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na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu
nejméně 15 dnů. Toto nařízení může být kdykoliv z nákazových důvodů změněno.

V Praze dne 01.10.2019

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
ředitel
podepsáno elektronicky

Obdrží do vlastních rukou:
1. Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 110 01, 48ia97h
2. Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, Kongresová 2, 140 00, Praha 4, rkiai5y
3. Komora veterinárních lékařů, Palackého 1-3, 612 42 Brno - Královo Pole 73qadir
4. Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, 110 01, zpqai2i
5. ÚMČ Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř, m5pbt2p
6. Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz města Prahy, Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 – Podolí
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