Jsou stanovena dvě pásma, a to ochranné pásmo do 3 km a pásmo dozoru do 10 km - viz mapa.

Města Úvaly se z tohoto nařízení týkají konkrétně tato opatření nařízená v 10km pásmu dozoru:








u komerčních chovatelů drůbeže provést nejpozději do 16. 1. 2017 soupis ptactva v podobě
vyplnění Sčítacího listu, který je ke stažení zde nebo osobně k vyzvednutí na podatelnách
města Úvaly, Pražská 276 nebo Riegerova 879. Vyplněné a podepsané Sčítací listy odevzdejte
buď osobně na podatelnách MěÚ Úvaly nebo scan emailem podatelna@mestouvaly.cz. Sčítací
listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí
být předány na KVS 7 na formulářích (Aviární influenza - Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci);
předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvss@svscr.cz;
informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli
drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků
pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním
podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení
zvířat;
spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího
ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;

Ve městě Úvaly je místo určené k odložení uhynulého ptactva, a to na Technických službách Úvaly,
kde je umístěna popelnice na nebezpečný odpad, kam můžete v případě, že najdete uhynulého
ptáka, nález (kadáver) zanést. Je možné využít dispečink Technických služeb tel.: 735 172 722 nebo
Městskou policii Úvaly tel.: 603 560 008

V pásmu dozoru se nařizuje:















zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru
bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu
přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční
bez překládky nebo bez zastávky;
zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren
nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky
(výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství
nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,
neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže,
jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých
jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní
roztok peroxysulfát draselný.
zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců
do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však
neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž
nemají:
žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto
hospodářství,
přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí
chovány;
zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské
veterinární správy;
zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí;
zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění
je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem
krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným
úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy
ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící
vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí
kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní
ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce
patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy
podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké
infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.
S případnými dotazy se můžete obracet na krizovou linku Krajské veterinární správy: 720 995 204.
AKTUÁLNÍ INFORMACE K 10. 1. 2017:
Ohnisko nákazy v Lázních Toušeň bylo zlikvidováno a složky Integrovaného záchranného systému
ukončily činnost v pondělí 9. ledna 2017 okolo 22. hodiny večerní.

Renata Stojecová
vedoucí odboru územního rozvoje a životního prostředí

