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Č. j. SVS/2018/036662-Z 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně 
a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) 
a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 písm. n),  odst. 2 písm. a) a odst. 
3  s § 76 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), podle § 15 
vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, a v souladu 
s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2014/709/EU ze dne 9. 10. 2014 o veterinárních opatřeních 
pro tlumení afrického moru prasat  v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 
2014/178/EU, v platném znění nařizuje tato  

 

mimořádná veterinární opatření 

za účelem zamezení šíření potvrzené nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) 
ve Zlínském kraji. 

 
Čl. 1 

Vymezení zamořené oblasti 

Zamořenou oblastí AMP se stanovují katastrální území obcí: 606570 Bohuslavice u Zlína, 
609676 Bratřejov u Vizovic, 614408 Březnice u Zlína, 614696 Březová u Zlína, 614831 Březůvky, 
625710 Dešná u Zlína, 635341 Dolní Ves, 631396 Doubravy, 632741 Držková, 635359 Fryšták, 643289 
Horní Lhota u Luhačovic, 635367 Horní Ves u Fryštáku, 645788 Hostišová, 648248 Hrobice na Moravě, 
650315 Hvozdná, 653918 Chrastěšov, 635863 Jaroslavice u Zlína, 657689 Jasenná na Moravě, 663379 
Karlovice u Zlína, 664341 Kašava, 666041 Klečůvka, 670138 Kostelec u Zlína, 635898 Kudlov, 716766 
Kvítkovice u Otrokovic, 680982 Lhota u Zlína,  636053 Lhotka u Zlína, 681512 Lhotsko, 795861 Lípa 
nad Dřevnicí, 686981 Loučka I, 798452 Loučka II, 636118 Louky nad Dřevnicí, 688975 Lukov u Zlína, 
689050 Lukoveček, 689131 Lutonina, 795887 Lužkovice, 635987 Malenovice u Zlína, 636177 
Mladcová, 704156 Neubuz, 710024 Oldřichovice u Napajedel, 713422 Ostrata, 726877 Podhradí u 
Luhačovic, 723843 Podkopná Lhota, 733938 Provodov na Moravě, 636142 Prštné, 635812 Příluky u 
Zlína, 737283 Racková, 789739 Raková, 745952 Salaš u Zlína, 747106 Sehradice, 750611 Slopné, 
750794 Slušovice, 670146 Štípa, 636029 Tečovice, 768278 Trnava u Zlína, 772534 Ublo, 773697 Újezd 
u Valašských Klobouk, 778028 Velíková, 780588 Veselá u Zlína, 635405 Vítová, 783196 Vizovice, 
783846 Vlčková, 787167 Všemina, 788317 Vysoké Pole, 789747 Zádveřice, 635561 Zlín, 795909 
Želechovice nad Dřevnicí.  

Čl. 2 
Opatření v zamořené oblasti 

 
(1) Všem uživatelům honiteb v zamořené oblasti  vymezených  v čl. 1, se nařizuje provést do 21. 4. 

2018 důkladnou prohlídku všech užívaných  honebních pozemků s cílem nálezu uhynulých divokých 
prasat.  

(2) Oznámit nejméně 2 pracovní dny předem provádění prohlídky podle odstavce (1) na KVSZ  tel 
číslo: 577 009 641, a to v pracovní dny od 07:00 do 15:30 hodin. Oznámení musí obsahovat místo 
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srazu účastníků (zahájení) prohlídky a telefonické spojení na kontaktní osobu odpovídající za 
provedení prohlídky. 

(3) Každý nález uhynulého divokého prasete oznámit neprodleně na KVSZ prostřednictvím těchto 

kontaktů-telefonní číslo: 577 009 641, mobil: 720 995 201. Odvoz uhynulých divokých prasat 

zabezpečí asanační podnik MAT, spol. s r.o. se sídlem K. Čapka 1918, 765 02 Otrokovice, telefonní 

číslo 602 431 200 nebo 577 922 183. 
(4) Zakazuje se jakákoliv manipulace s nalezeným kadáverem divokého prasete do příjezdu 

veterinárního inspektora KVSZ.  
(5) Vést evidenci o provádění prohlídek podle odstavce (1), která musí obsahovat datum a časové 

rozmezí doby prohlídky, přesné místo prohlídky prostřednictvím označení katastrálního území a 
místního popisu trasy, jména, příjmení a bydliště osob, které prohlídku prováděly. 

 
Čl. 3 

Sankce 

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. 

 
 

Čl. 4 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 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 Zlínského kraje. 

 
(2) Účinnost nařízených mimořádných veterinárních opatření zanikne uplynutím 30. dne od jejich 

vyhlášení.  

(3) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární správy 
týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto 
nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být 
každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, 
u Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů. 

 

Ve Zlíně dne 22.3.2018 

 

 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
podepsáno elektronicky 
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Obdrží: 

Zlínský kraj prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS: scsbwku  
Statutární město Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS: 5ttb7bs 
Ostatní dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
Českomoravská myslivecká jednota, o.s. OMS Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové 
schránky 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové 
sítě do datové schránky 
Agrární komora Zlín prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
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