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Č. j. SVS/2017/020242-S 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako správní orgán 

místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 

Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), 

e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tuto  

 

Změnu mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v Nařízení SVS 

č.j. SVS/2017/019489-S ze dne 9.2.2017 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy v k. ú. Záryby ( č.k.ú. 791016) ve 

Středočeském kraji: 

 

Čl. 1 
Změna vyhlášených mimořádných veterinárních opatření 

 
Mimořádná veterinární opatření nařízená Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy 

pro Středočeský kraj vydaná k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy ve 
Středočeském kraji a vyhlášená v Nařízení čj. SVS/2017/019489-S ze dne 9. 2. 2017 se mění: 
 
článek 1 (Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru), se do bodu 2) do tabulky následující za 
textem „Pásmem dozoru se stanovují následující katastrální území:“ nově vkládají ke stávajícím 
katastrálním území tato katastrální území obcí: 
 

609048 Brandýs nad Labem    703567 Neratovice  

609773 Brázdim    705411 Nová Ves u Prahy  

705403 Čakovičky    708038 Nový Vestec  

 
  

Čl. 2 
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) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,  

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.  
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Čl. 3 
Společná a závěrečná ustanovení 

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 Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.  

Tímto se ruší Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2017/019950-S ze dne 

10.2.2017. 

 

V Benešově dne 10.02.2017 

MVDr. Otto Vraný 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 

Obdrží: KÚ Středočeského kraje, KHS Středočeského kraje, dotčené obce a ORP, Policie ČR  
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