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Č. j. SVS/2016/114428-C 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro 
Jč kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 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 § 15, § 54 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona 
nařizuje tato:  

Ochranná a zdolávací opatření  
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – koiherpesvirózy 

(dále jen KHV)  

Čl. 1 

Vymezení ohniska nákazy a uzavřeného pásma 

1. Ohniskem nákazy bylo vyhlášeno hospodářství akvakultury rybník Dřemliny, CZ 31094108, 
k.ú 784281, Vodňany, souřadnice GPS 49°08'55.042"N, 14°12'34.918"E, produkčního podniku 
akvakultury Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o., IČ: 25183222, nám. Svobody 3, 389 01 
Vodňany  

2. Uzavřeným pásmem se vymezuje povodí Bílého potoka, začínající v katastrálním území Dříteň, 
okres České Budějovice a končící v katastrálním území Protivín, okres Písek. V rámci uzavřeného 
pásma se určuje:  

pásmo dozoru, které tvoří Bílý potok v úseku od místa vtoku vody z rybníka Jubilejního 
v katastrálním území Dříteň, GPS souřadnice: 49°7'25.321"N, 14°17'45.833"E, až po soutok 
s řekou Blanicí v části obce Milenovice v katastrálním území Protivín, GPS souřadnice: 
49°10'21.655"N, 14°12'57.504"E  

ochranné pásmo, do kterého jsou zahrnuty následující rybníky: 

Rybníky Jubilejní a Přední Záblatský rybník v k.ú. Dříteň, okres České Budějovice – chovatel: 
Rybářství Hluboká cz. s.r.o., Tyršova 681, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 28087992 

Rybníčky v části obce Záblatíčko, k.ú. Záblatí, okres České Budějovice – majitel: obec Dříteň, 
Dříteň 152, 373 51 Dříteň, IČ 00244830 

Rybník Jordánek v části obce Radomilice, k.ú. Záblatí, okres České Budějovice – majitel: 
Mazánek Pavel, Tyršova 152, 373 51 Zliv 

Rybník v k.ú. Záblatí, okres České Budějovice, parcelní číslo 499 – chovatel: Krajské školní 
hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČ 71294775 

Rybníky v k.ú. Újezd u Vodňan, parcelní číslo 449 a 536, bez zápisu na listu vlastnictví 

Rybníky Radomilický, Jezero u Radomilic, Pilant horní a Pilant dolní v části obce Radomilice, k.ú. 
Záblatí, okres České Budějovice – chovatel: Krajské školní hospodářství, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 01 České Budějovice, IČ 71294775 
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Rybníky Strpský, Škornice a Mlýnský u Strpí, v k.ú. Čičenice, okres Strakonice – chovatel: Krajské 
školní hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČ 71294775 

Rybníky Černoháj velký, Bukový, Kovanický, Nový u Černoháje, Smutný a Černoháj malý v k.ú. 
Újezd u Vodňan, okres Strakonice – chovatel: Krajské školní hospodářství, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 01 České Budějovice, IČ 71294775 

Rybník Čežárka v k.ú. Vodňany, okres Strakonice – chovatel: Fakulta rybářství a ochrany vod, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Braniškovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice.  

Čl. 2 
 

Opatření v celém uzavřeném pásmu 

1. Nařizuje se včasné a neškodné odstraňování uhynulých ryb.  Při jakémkoli podezření z nákazy ryb 
je nutno včas vyrozumět KVS SVS pro Jč kraj.  

2. Zakazuje se přesun všech ryb z a do uzavřeného pásma KHV.  

Čl. 3 

Opatření v ochranném pásmu 

1. Umožnit kontrolu rybníků v ochranném pásmu a umožnit odběr úředních vzorků ryb k vyšetření 
na KHV ze všech rybníků v ochranném pásmu, a to v počtu minimálně 10 ks ryb v případě výskytu 
klinických nebo postmortálních příznaků KHV, či minimálně 30 ks ryb, nejsou-li pozorovány klinické 
ani postmortální příznaky. V případě, že v průběhu prováděných úředních kontrol u všech subjektů 
v ochranném pásmu nebudou zjištěny u kontrolovaných ryb klinické příznaky nebo postmortální 
změny typické pro KHV a dále po zjištění negativního laboratorního vyšetření u všech odebraných 
úředních vzorků, bude ochranné pásmo zrušeno a bude zahájena pozorovací doba, s dobou trvání 
do zrušení mimořádných veterinárních opatření pro ohnisko nákazy KHV. 

2. Po provedení vyšetření na KHV podle bodu 1. umožnit provedení alespoň jedné kontroly zdravotní 
nezávadnosti zahrnující kontrolu veškeré dokumentace vztahující se k hospodaření na rybnících 
zahrnutých do ochranného pásma. 

3. Z rybníků zahrnutých do ochranného pásma lze v pozorovací době povolit přesuny ryb pouze 
v rámci České republiky, a to se souhlasem KVS SVS pro Jihočeský kraj. 

Čl. 4 

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. 

Čl. 5 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

1. Ochranná a zdolávací opatření budou zrušena za předpokladu, že v pozorovací době nedojde 
k výskytu KHV nebo podezření z ní v uzavřeném pásmu ani v místě původního ohniska nákazy.  
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2. Nařízení Státní veterinární správy se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a 
všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dní. 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 Jihočeského kraje.   

 

Toto nařízení je přístupné veřejnosti i na elektronické úřední desce KVS SVS pro Jč kraj na 
webových stránkách Mze:  www.eagri.cz.  

V Českých Budějovicích dne 23.09.2016 

MVDr. František Kouba 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj 
podepsáno elektronicky 

Obdrží: 

Do datové schránky: 

KÚ Jčk – U zimního stadionu 1952/II, 370 01 České Budějovice 

MěÚ Vodňany, MěÚ Protivín, Obec Čičenice, Obec Dříteň 

Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, Lannova třída 193/26, 370 74 České Budějovice – zaslat na: 
Policie ČR, OŘ Strakonice, OŘ Písek, 

Krajské školní hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČ 71294775 

Rybářství Hluboká cz. s.r.o., Tyršova 681, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 28087992 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 

Na dodejku do vlastních rukou: 

Mazánek Pavel, Tyršova 152, 373 51 Zliv 

E-mailem: 
OS KVL České Budějovice: MVDr. Roman Bartoň -  mvdr.roman.barton@seznam.cz  
OS KVL Písek: MVDr. Jan Náhlík -    mvdr.nahlik@seznam.cz  
OS KVL Strakonice: MVDr. František Biskup –   mvdr.biskup@tiscali.cz 
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