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Věc: Změna rozsahu a způsobu vyšetřování uhynulých volně žijících ptáků na aviární influenzu
(AI) v Jihočeském kraji od 11.5.2006
Vzhledem k ukončení mimořádných veterinárních opatření k aviární influenze (ptačí chřipce) na území
Jihočeského kraje a na základě výsledků současného rozsahu vyšetřování a stanoviska SVS ČR,
stanovuje Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj ( dále jen KVS Jčk ) následující pravidla pro
sběr a vyšetřování uhynulých volně žijících ptáků na území Jihočeského kraje.
KVS pro Jihočeský kraj
S platností od 11.5.2006 budou prováděny Krajskou veterinární správou pro Jihočeský kraj odběry
vzorků uhynulých volně žijících ptáků, za účelem jejich dalšího vyšetření pouze v těchto indikovaných
případech:
1) Jde-li o jednotlivé úhyny vodních ptáků, příp. hromadné úhyny ostatních ptáků, nalezených
v areálu hospodářství s chovem drůbeže u chovatelů podnikatelů., nebo v jejich bezprostřední
blízkosti.
2) 2) Stejná kritéria se uplatňují na obdobné nálezy (viz bod 1) v blízkosti zoologických zahrad nebo
geneticky cenných chovů drůbeže uznaných státem.
3)

Jde-li o jednotlivé úhyny vodních ptáků, příp. hromadné úhyny ostatních ptáků v případě
podezření, že došlo k přímému kontaktu mezi těmito uhynulými ptáky a ptáky (drůbeží)
v drobnochovech.

4)

Ve sporných případech rozhodne o odběru vzorků a jejich případném vyšetření ve státním
veterinárním ústavu příslušný inspektor KVS Jčk.

OBCE v Jihočeském kraji
Ve všech ostatních případech zabezpečuje sběr a neškodné odstranění nalezených uhynulých
volně žijících ptáků příslušná obec do jejíž územní působnosti nález spadá,.v souladu
s ustanovením §40 odst.3 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů.
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