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NAŘíZENí srÁrruí vETERINÁnruí spRÁvy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro StředoČeský krajjako místně a věcně
přísiušnýsprávníorg'án podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární PéČi
pozdějších předpisŮ,
á o zmene'něktenýcň souviselíóích zákonů (veterinární zákon), ve znění
ze
dne 9.března 2016
(EU)
20161429
parlamentu
Rady
a
v souladu s nařízením EvropŠkérro
(,,Právní rámec
zvířat
zdraví
v
oblasti
aktů
o nákazách zvířat a o změně a zrušeníněktených
(EU) 20201687
pravomoci
přenesené
pro zdraví zvířat"), v platném znéní,nařízením Komise v
parlamentu
a Rady (EU)
ze dne 17.prosince Žolg, kterým se doplňuje nařízení Evropského
20161429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení urČitých nákaz uvedených na seznamu,
a ustanovením §'s+ ooŠt.2 písm, a) a c) a odst. 3 veterinárního zákona rozhodla o ukonČení
ochrannýcn a loolávacích opatření mimořádných veterinárních opatření ( dále jen MVO)
jeho změnY
nařízenýóh Státníveterinárnísprávou č.j. SVS/2O21t045238-S ze dne 12,4.2021a
nákazy
nebezpeČné
e.1.: SvŠlzo21lo54889-S ze dne 3. 5. 2021 v souvislosti s výskytem
uý=o." patogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v katastrálním územíHOdYně (Č.k,Ú.
748994) v okrese Beroun,

čl. t
(1) Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu byly splněny všechny povinnosti vyplývajícíz

ětánru 1,2,3 a 4 Nařízení č.j,: SVS/2)21IO45238-S ze dne 12.4.2021 a v pozorovací době
30 dní od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku nebyl prokázán dalŠÍpříPad výskYtu
aviární influenzy, ponrinuly okolnosti, které si nařizeni výše uvedených mimořádných
veterinárních opatřenívyžádaly, bylo rozhodnuto, jak je shora uvedeno.
j.
(2) Dnem účinnostitohoto nařízení se zrušuje nařízení Státníveterinární správy Č. SVS/

2021lO45238-S ze dne 12. 4. 2021,
(3) Dnem účinnostitohoto nařízení se zrušuje nařízení Státníveterinární správy
2021lO54889-S ze dne 3. 5.2021

Č. j.

SVS/

č,z
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státníveterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 PÍsm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnostidnem jeho vyhlášení, za den jeho vYhláŠeníse
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Kra.lského úřadu Středočeského kraje. VYhláSÍ
jejichŽ území
se tak,2" ," Úyvěsíha úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadŮ,
se týká, na dobu nejméně 15 dnů.

V Benešově dne 10,5,2021
MVDr, Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky
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Obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81 , 150 00 Praha S-Smíchov
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970,272 01 Kladno
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Na Baních 1535 156 00 Praha 5
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17,128 01
PRAHA 2
Obecní úřady obcís rozšířenou působností:Beroun, Černošice, Dobříša Hořovice
Obce: Bykoš, Óisovice, Koněprusy, Korno, Kytín, Lážovice, Libomyšl, Liteň, Měňany, Mníšek
pod Brdy, Nesvačily, Nová Ves pod Pleší,Osov, Podbrdy, Skřipel, Skuhrov, Srbsko,
Suchomasty, Svinaře, Tetín, Velký Chlumec, Vinařice, Yižína,Voznice, Všeradice a
Zahořany
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