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Č. j. SVS/2020/093207-S 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „KVS SVS 

pro Středočeský kraj“) 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 § 15 odst. 1 písm. a), b)  

a e), § 17 odst. 4, § 54 odst. 1 písm. a), b), d) a n), § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona 3 a § 76 

odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato   

mimořádná veterinární opatření 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy ryb herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi)  

ve Středočeském kraji: 

 

Čl. 1  

Vymezení ohniska  

Ohniskem nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) bylo rozhodnutím 

KVS SVS pro Středočeský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2020/091070-S ze 

dne 7. 8. 2020 vymezeno hospodářství produkčního podniku akvakultury v k. ú. 797430 - Hradišťko II 

(okres Kolín) a to s účinností od 7. 8. 2020.  

Čl. 2  

Vymezení uzavřeného pásma  

(1) Vymezuje se uzavřené pásmo, které je tvořeno ochranným pásmem a pásmem dozoru.   

(2) Ochranné pásmo tvoří tyto vyjmenované toky a vodní plochy včetně jejich okolí ve vzdálenosti 

2 m od břehu:  

 vodní plocha (rybník) v obci Dománovice (GPS 50°6'46.236"N, 15°19'18.115"E), 

 vodní plocha (rybník) v obci Radovesnice II (GPS 50°5'53.898"N, 15°21'43.907"E), 

 Radovesnický potok po celé jeho délce od rybníka v obci Dománovice až po jeho ústí do 

řeky Mlýnská Cidlina, včetně Proudnického rybníka (50°7'5.974"N, 15°25'0.713"E) a 

všechny jeho přítoky, včetně Ohařského potoka, do vzdálenosti 1 km, 

 Mlýnská Cidlina od soutoku s Radovesnickým potokem po její ústí do řeky Cidliny, dále řeka 
Cidlina od soutoků s Mlýnskou Cidlinou až po ústí do Žehuňského rybníka včetně všech 
přítoků do vzdálenosti 1 km 

 Žehuňský rybník (GPS 50°8'50.773"N, 15°18'30.984"E) včetně Žehuňského náhonu  
a včetně všech přítoků do vzdálenosti 1 km 

(3) Pásmo dozoru tvoří tyto vyjmenované toky a vodní plochy včetně jejich okolí ve vzdálenosti  
2 m od břehu:  

 tok řeky Cidliny od jejího výtoku z Žehuňského rybníka (včetně odtoku „Steklá strouha“) až po 
most přes řeku Cidlinu v Sánech (GPS 50°7'37.882"N, 15°14'30.915"E) a všech přítoků do 
vzdálenosti 0,5 km a vodních ploch (včetně sádek) napojených na řeku Cidlinu.  

 dále Sánský kanál od jeho odtoku z Cidliny až po jeho výtok z obce Opolánky (GPS 
50°7'59.225"N, 15°14'17.552"E). 

Čl. 3  
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Opatření v celém uzavřeném pásmu  

(1) Zakazují se veškeré přesuny všech druhů ryb z a do uzavřeného pásma, s výjimkou přemístění ryb 

ulovených a na místě usmrcených sportovními rybáři, určených k osobní spotřebě v domácnosti 

sportovních rybářů. Ryby, které dosáhly tržní velikosti a nevykazují žádné klinické příznaky nákazy, 

mohou být pod dohledem KVS SVS pro Středočeský kraj použity k lidské spotřebě nebo k dalšímu 

zpracování, a to prodejem konečnému spotřebiteli na samostatném prodejním místě nebo dodáním 

do oprávněného zpracovatelského zařízení, za podmínek zabraňujících šíření nákazy. 

(2) Všem chovatelům ryb a uživatelům rybářských revírů v uzavřeném pásmu se nařizuje včasné  

a neškodné odstraňování uhynulých ryb v asanačním podniku.   

(3) Po provedení rybolovu provést mechanickou očistu a dezinfekci všech pomůcek, zařízení  

a dopravních prostředků dezinfekčním virocidním prostředkem schváleným pro tento účel.   

(4) Všem chovatelům ryb a uživatelům rybářských revírů v uzavřeném pásmu se nařizuje jakékoli 

podezření z výskytu nebezpečné nákazy herpesvirózy kapr Koi, včetně všech případů hromadných 

úhynů (úhyny četnější než je běžné), neprodleně hlásit KVS SVS pro Středočeský kraj 

prostřednictvím telefonních čísel +420 321 720 077 nebo 720 995 204.  

(5) Všem chovatelům ryb v ochranném pásmu se nařizuje nejpozději do 28. 8. 2020 oznámit KVS 

SVS pro Středočeský kraj chov druhů ryb vnímavých nebezpečné nákaze herpesviróze kapra Koi 

(kapr a Koi kapr). Oznámení musí obsahovat minimálně identifikační údaje chovatele (název  

a sídlo v případě právnických osob, jméno, příjmení a bydliště v případě fyzických osob), umístění 

hospodářství, včetně zeměpisné polohy a systému souřadnic, chované druhy ryb a jejich kategorii 

a jejich předpokládané množství a případně registrační číslo hospodářství. Oznámení lze 

uskutečnit elektronicky na adresu: epodatelna.kvss@svscr.cz nebo do datové schránky: wx98b5p.  

 

 

Čl. 4  

Opatření v ochranném pásmu  

(1) Všem chovatelům ryb v ochranném pásmu se nařizuje nejpozději do 25. 9. 2020 umožnit 

provedení úřední kontroly všech hospodářství s druhy ryb vnímavými na herpesvirózu kapra Koi, 

případně spojené s odběrem úředních vzorků, a to v počtu minimálně 10 kusů ryb v případě výskytu 

příznaků herpesvirózy kapra Koi v době odběru vzorků, či minimálně 30 kusů ryb, nejsou-li v době 

odběru vzorků pozorovány příznaky herpesvirózy kapra Koi, k provedení virologického vyšetření.  

 

Čl. 5  

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) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,  

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.  

 

 

Čl. 6  
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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. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí 
na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 
15 dnů.  

V Benešově dne 13.08.2020 

MVDr. Otto Vraný 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 
podepsáno elektronicky 

Obdrží: 
Krajský úřad Středočeského kraje   

Obec s rozšířenou působností Kolín, Obec s rozšířenou působností Poděbrady 

Obecní úřady obcí: Radovesnice II, Dománovice, Žiželice, Chotovice, Žehuň, Dobšice, Sány, Opolany. 
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