
Č. j. SVS/2022/014633-C 

 

Nařízení státní veterinární správy 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro 
Jihočeský 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 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o 
nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro 
zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze 
dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, 
(dále jen „Nařízení Komise 2020/687“) nařizuje následující  

 

změnu mimořádných  veterinárních opatření  

v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární 

influenzy v k.ú. 636533 – Hajany u Blatné (okres Strakonice). 

 

Čl. 1 

Změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření 

 

1. Byly splněny požadavky podle článku 39 odst. 1 Nařízení Komise 2020/687 ke zrušení 
opatření v ochranném pásmu. 

2. Vzhledem k tomu, že uplynula minimální stanovená doba 21 dní od vydání změny nařízení 
Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/003497-C ze dne 06.01.2022 a byla splněna 
všechna ustanovení článku 39 odst. 1 Nařízení Komise 2020/687, není již nezbytné 
provádět opatření uvedená pro ochranné pásmo v souladu s Nařízením Komise 2020/687, 
ruší se opatření přijatá v pásmu ochranném a v bývalém ochranném pásmu se uplatňují 

opatření v rozsahu určeném pro pásmo dozoru. Z tohoto důvodu dochází k úpravě 
vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.  

 

Z výše uvedeného důvodu se ochranná a zdolávací opatření nařízená KVS SVS pro 

Jihočeský kraj v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární 

influenzy, vyhlášená v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/003497-C ze dne 
06.01.2022 mění v článku 1 vymezujícím ochranné pásmo a pásmo dozoru takto:  

 

Čl. 1 
 

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru 
 

1. Ochranným pásmem se stanovují: 



I. Celá následující katastrální území:  

636533 Hajany u Blatné; 651494 Chlum u Blatné; 766976 Tchořovice; 667579 
Kocelovice. 

 

II. Část následujícího katastrálního území: 

686247 Lnáře – severní a východní část katastrálního území, přičemž hranici na 
západě a jihu tvoří pozemní komunikace vedoucí od jižní hranice katastrálního území 
k severozápadní hranici katastrálního území následovně: pozemní komunikace silnice 
II. třídy II/174 a následně směrem na západ navazující pozemní komunikace silnice 
I.  třídy I/20 (evropská mezinárodní silnice 1. třídy E49). 

 

2. Pásmem dozoru se stanovují:  

I. Celá následující katastrální území:  

601870 Bělčice; 603457 Bezdědovice; 605212 Blatenka; 605247 Blatná; 789291 

Bratronice; 613894 Březí u Blatné; 616401 Buzice; 618781 Čečelovice; 619060 

Čekanice; 631558 Drahenický Málkov; 689726 Hněvkov u Mačkova; 644765 Hornosín; 

645796 Hostišovice; 775754 Chobot; 605221 Jindřichovice u Blatenky; 661929 Kadov 

u Blatné; 605239 Lažánky; 661937 Lnářský Málkov; 689734 Mačkov; 693537 Metly; 

619078 Milčice u Čekanic; 661945 Mračov; 700851 Myštice; 746886 Němčice u 

Sedlice; 762750 Pacelice; 645818 Podruhlí; 725111 Pole; 734349 Předmíř; 745791 

Řiště; 748005 Skaličany; 762768 Škvořetice; 767191 Tisov; 774031 Újezdec u Bělčic; 

775771 Uzenice; 775789 Uzeničky; 700894 Vahlovice; 661953 Vrbno; 789313 Záboří 

u Blatné; 686255 Zahorčice u Lnář; 790281 Záhrobí; 790923 Zámlyní; 791288 Závišín 

u Bělčic.  

 

II. Část následujícího katastrálního území: 

686247 Lnáře – jihozápadní část katastrálního území, přičemž hranici na východě a 
severu tvoří pozemní komunikace vedoucí od jižní hranice katastrálního území 
k severozápadní hranici katastrálního území následovně: pozemní komunikace silnice 
II. třídy II/174 a následně směrem na západ navazující pozemní komunikace silnice 
I.  třídy I/20 (evropská mezinárodní silnice 1. třídy E49). 

 

Se tímto mění a nově zní takto: 

 

Čl. 1 

Vymezení pásma dozoru 

 

Pásmem dozoru se stanovují: 

Celá následující katastrální území: 

 
636533 Hajany u Blatné; 651494 Chlum u Blatné; 766976 Tchořovice; 667579 Kocelovice; 
601870 Bělčice; 603457 Bezdědovice; 605212 Blatenka; 605247 Blatná; 789291 Bratronice; 
613894 Březí u Blatné; 616401 Buzice; 618781 Čečelovice; 619060 Čekanice; 631558 

https://portal.svscr.cz/kcb/ai/indexXKU.php?id=19209&akce=1
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https://portal.svscr.cz/kcb/ai/indexXKU.php?id=19163&akce=1
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https://portal.svscr.cz/kcb/ai/indexXKU.php?id=19147&akce=1
https://portal.svscr.cz/kcb/ai/indexXKU.php?id=19144&akce=1


Drahenický Málkov; 689726 Hněvkov u Mačkova; 644765 Hornosín; 645796 Hostišovice; 
775754 Chobot; 605221 Jindřichovice u Blatenky; 661929 Kadov u Blatné; 605239 Lažánky; 
661937 Lnářský Málkov; 689734 Mačkov; 693537 Metly; 619078 Milčice u Čekanic; 661945 
Mračov; 700851 Myštice; 746886 Němčice u Sedlice; 762750 Pacelice; 645818 Podruhlí; 
725111 Pole; 734349 Předmíř; 745791 Řiště; 748005 Skaličany; 762768 Škvořetice; 767191 
Tisov; 774031 Újezdec u Bělčic; 775771 Uzenice; 775789 Uzeničky; 700894 Vahlov ice; 
661953 Vrbno; 789313 Záboří u Blatné; 686255 Zahorčice u Lnář; 790281 Záhrobí; 790923 
Zámlyní; 791288 Závišín u Bělčic; 686247 Lnáře. 
 
 

Ćl. 2  
 

Úprava dalších ustanovení 

 
Tímto nařízením se ruší čl. 2 a čl. 3 Nařízení správy č.j. SVS/2022/003497-C ze dne 
06.01.2022. 
 
Tímto nařízením se ochranná a zdolávací opatření nařízená KVS SVS pro Jihočeský kraj v 
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy, vyhlášená v 
nařízení Státní veterinární správy správy č.j. SVS/2022/003497-C ze dne 06.01.2022 mění 
znění čl. 5: 
 

Doba trvání opatření 
Opatření v pásmu dozoru podle článku 4 tohoto nařízení Státní veterinární správy se zruší 
tehdy, pokud uplynula minimální doba 30 dní od vydání nařízení Státní veterinární správy 
č.j. SVS/2022/003497-C ze dne 06.01.2022 a byly splněny další podmínky v souladu 
s článkem 55 Nařízení Komise 2020/687 a zároveň v ochranném pásmu byly splněny 
požadavky stanovené v článku 39 Nařízení Komise 2020/687. 
 
A nahrazuje se tímto zněním: 
 
„ Toto nařízení je platné a účinné okamžikem jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů. 
Opatření stanovená v oddíle 3 kapitoly II Nařízení Komise 2020/687 jsou účinná do 
04.02.2022.“ 
 

Ostatní ustanovení nařízení Státní veterinární správy č.j.  SVS/2022/003497-C ze dne 

06.01.2022  v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy 

zůstávají nezměněny.  

 

 
Čl. 3 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

(1) Toto nařízení nabývá, podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, z důvodu 

šetření práv občanů v postižených oblastech, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášení 

ve Sbírce právních předpisů. 

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, 

jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské 

veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.  
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(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních 

předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení 

vyrozuměna. 

 

V Českých Budějovicích dne 27.01.2022 

MVDr. František Kouba, Ph.D. 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy  
pro Jihočeský kraj 

podepsáno elektronicky 
v zastoupení 

 

 

 

Obdrží:  

 
 
Do datové schránky:  

Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/II, 370 01 České Budějovice  
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice  
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 
25,  
370 01 České Budějovice  
Obecní úřady: dotčené obce v pásmech a příslušné obce s rozšířenou působností  
 

E-mailem:  
OS KVL Strakonice, MVDr. MVDr. František Biskup – mvdr.biskup@tiscali.cz   
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