
 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 
 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Středočeský kraj“) 
jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) a dále v souladu s § 54 odst. 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. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat 
na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato 
 

mimořádná veterinární opatření 
 

v pásmu dozoru, do kterého spadá i katastr obce Podbrdy, se nařizuje:  
 

a) zákaz veškerého pohybu drůbeže který nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS 
SVS pro Středočeský kraj.  

b) zákaz pohybu drůbeže do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu 
vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru 

c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti 
d) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení 

používaných k přepravě drůbeže 
e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích 

druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez ohlášení 24 hodin 
předem KVS SVS. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří 
mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají: 

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které 
se nacházejí v tomto hospodářství, 
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo 
jiné ptactvo chované v zajetí chovány 

f) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez 
ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Středočeský kraj 

g) zákaz pořádání výstav 
h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření 
i) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí 

 
Obecní úřad v Podbrdech, na základě nařízení státní veterinární správy, nařizuje 

všem občanům, kteří provozují komerční drůbežářské hospodářství, v katastru 

obce Podbrdy, aby nahlásili nejpozději do pátku 16. 4. 2021 počty a druh chované 

drůbeže a ptactva na obecní úřad v Podbrdech a to osobně či telefonicky (v době 

úředních hodin), vložením soupisu do schránky OÚ Podbrdy, emailem nebo 

datovou schránkou. 

Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a 

dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 46 vyhlášky. 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může 
správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: 

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu 

 
Děkujeme za spolupráci. 
Obecní úřad Podbrdy 


