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Č. j. SVS/2016/100208-P 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 
Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen „KVSP“ nebo „správní orgán“) jako místně a věcně příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s ustanovením § 54 odst. 2 veterinárního zákona, rozhodla o ukončení 

mimořádných veterinárních opatření: 

při výskytu a k tlumení nebezpečné nákazy 
tularémie zajíců vyhlášené 

Nařízením č.j. SVS/2016/029128-P 
ze dne 16.03.2016 

 

Čl. 1 

(1) Výše uvedeným právním předpisem nařídila KVSP mimořádná veterinární opatření při 
výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – tularémie zajíců. Nákaza byla zjištěna v katastru 
Sušice nad Otavou, číslo k.ú: 759601, okres Klatovy. 

 

(2) Ohniskem nákazy se stanovilo místo nálezu uhynulého zajíce v obci Sušice nad Otavou 
v k.ú. číslo 759601 – Sušice nad Otavou, GPS 49°13'6.031"N, 13°31'32.516"E, o poloměru 1 km se 
středem v místě nálezu. Okolo ohniska se vymezilo ochranné pásmo, které zahrnovalo celá katastrální 
území obcí a částí obcí: Sušice nad Otavou, Vrabcov, Rok, Divišov u Sušice, Janovice u Sušice. 

 

Čl. 2 
 

(1) Ve  sledovaném  období  16.03.2016  do  doby  vydání  tohoto  nařízení  nebyla laboratorně 
prokázána přítomnost původce tularémie zajíců ve stanoveném ochranném pásmu. 

 

Čl. 3 
 

(1) V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 2 rozhodla KVSP o ukončení mimořádných 
veterinárních opatření. Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší Nařízení SVS/2016/029128-P ze dne 
16.03.2016. 
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Čl. 4 

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

V Plzni dne 24.08.2016 

MVDr. Václav Poláček 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj 
podepsáno elektronicky 

v zastoupení 

Obdrží: 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Krajská hygienická stanice 

Obec Dlouhá Ves 

Město Sušice 

Policie ČR, Krajské ředitelství Plzeňského kraje, předat na Policie ČR,OÚ Klatovy 

 

ČMMJ, Okresní myslivecký spolek Klatovy 

Sušické lesy a služby, s. r. o., MS Svatobor, MS Dlouhá Ves, HS Kadešice, MS Kalovy, MS Volšovy 

Komora veterinárních lékařů, OS Klatovy 
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