Vážení spoluobčané,
v katastrálním území Plánice, tedy nedaleko od nás, se vyskytlo ohnisko vysoce
patogenní takzvané „ptačí chřipky“. V nejbližším okolí Plánice bylo stanoveno
ochranné pásmo, které je v širším okolí doplněno ještě o pásmo dozoru, do kterého pak mimo jiné spadají i všechny části obce Předslav. Krajská veterinární správa, která tato pásma vyhlásila, proto dále nařizuje:
V pásmu dozoru, kam tedy spadá i naše obec, provést soupis všech zařízení,
kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí. Dostáváte proto
v těchto hodinách do svých schránek dotazník Krajské veterinární správy, který
jsou všichni chovatelé jakéhokoli ptactva v zajetí povinni vyplnit a vyplněný
odevzdat nejpozději do pátku 22. dubna 2022 na obecní úřad. Neuposlechnutím
tohoto nařízení se vystavují sankční pokutě ve výši 100 000 Kč, pokud jde o
drobné chovatele, v případě podnikatelů zabývajících se chovem drůbeže pak výše sankce činí 2 000 000 Kč.
Dále se pak všem chovatelům v pásmu dozoru nařizují určitá opatření, zejména
pak se:
I.

Zakazuje veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a
vajec, který nebyl ohlášen 24 hodin předem Krajské veterinární správě pro
Plzeňský kraj. Při pohybu drůbeže splňujícím toto ohlášení pak musí být
dodržena vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření
nákazy.

II.

Zakazuje pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do
hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků,
které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Zde je pak několik výjimek, které
v případě potřeby naleznete v úplném znění vyhlášky.

III. Nařizuje dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou setkávající se s chovnou drůbeží.
IV. Zakazuje pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí.
V.

Zakazuje vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

VI. Nařizuje sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí
a každé zvýšení nemocnosti nebo významný pokles produktivity ohlásit na
Krajskou veterinární správu pro Plzeňský kraj, tel. č. +420 720 995 205.
Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů.
Veškerá opatření v pásmu dozoru vyplývající z tohoto nařízení se zruší tehdy,
pokud uplynula doba 30 dní od vydání tohoto nařízení a zároveň v ochranném
pásmu byly splněny veškeré stanovené požadavky.
Úplné znění vyhlášky s nařízením Státní veterinární správy, ze které pochází
tento stručný výtah, a kde jsou i další nařízení směřovaná pak především na podnikatelské chovy, je k dispozici na úřední desce internetových stránek obce.

