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Krajská veteri nární správa
Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj
Jana černého 370,5o3 41 Hradec Králové

Č. 1. svslzot 7 l033820-H
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ROZHODNUTI
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen ,,krajská

veterinární správa"nebo,,KVS")podle$47odst.4aodst'7a$49odst. 1písm.c)a$54odst.2
písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 sb', o veterinární péči a o změně některých souvisejícÍch zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s $ 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb.'
o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.29912003 Sb., o opatřeních
pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných zezvířat na člověka, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodla takto:

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární iníluenzy:
vydaná na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - Vysoce patogenní aviární influenzy

(subtyp HsN8) v lokalitě Žd'ár nad orlicí,
GPS: 50"7'6.927"N, 16'4'1 .371"E

se ukončují.

Čl. l

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 10. 2' 2017 Nařízením Státní veterinární správy
č. j. SVs/2017l020004-H, kterýmise vyhlašuje

1) ochranným pásmem se stanovují následujícíkatastrální území'.

2) Pásmem dozoru se stanovujínásledující katastrálnÍ území'.

Albrechtice nad orlicí
Borohrádek
Lípa nad orlicí- severní hranici územítvoří silnice č' 11

Nová Ves u Albrechtic
Týniště nad orlicí - severní hranici územítvořÍ silnice č. 11

Žd'ár nad orlicí

Běleč nad orlicí - západnÍ hranici územÍ tvoří silnice č' 298
Bolehošť
Častolovice
Čestice u Častolovic
utcova
Hoděčín
Hřibiny
JeŽkovice
Kostelec nad orlicÍ
Kostelecká Lhota
Krňovice
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670332
769410
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Křivice
Ledce
Libel
Lično
Lípa nad orlicí - jižnÍ hranici územÍ tvoří silnice č. 11

Malá Čermná nad orlicí
olešnice u Rychnova nad KněŽnou
ostašovice
Petrovice nad orlicí
Radostovice u Lična
Rašovice u Týniště nad Orlicí
Synkov
Šachov u Borohrádku
Štěnkov
Třebechovice pod orebem
Týniště nad orlicí - jiŽní hranici územítvořÍ silnice č. 11

Velká Čermná nad orlicí
Velká Ledská
Vyhnanice u Voděrad
Zdelov

z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysocepatogenní aviární inÍluenzy
v Královéhraoeórem kraji se ukončují z důvodu: v období od 10' 2.2017 do 14.3.2017 nebyly
potvrzeny žádné případy nakaŽených zvířatna výše uvedených katastrálních Územích.

Čl.z

Společná a závěrečná ustanovení

1. 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 na Úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Nařízení Státní veterinární správy musí být kaŽdému přístupné u KVS Hradec Králové,
u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

2. Dnem účinnosti tohoto nařízenÍ se zrušuje nařízenÍ Státní veterinárnÍ správy
č. j. sVSi2O'|7l020004-H ze dne 10'2.2017.

V Hradci Králové dne 14.03.2017

otisk Úředního razÍtka

MVDr. Aleš Hantsch
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