Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj
Palackého třída 174, 61238 Brno
tel.: 54~ 594 472, fax: 547 2~2 45~, e-mail:

ařtzení Kraj ké eter'inární správ
č.8/2009

kvsb@svscr.cz

pro Jihomorav

ký kraj

Kraj ká \ eterinárni
práva pro Jihomorav
'k) kraj. jako mi: tn a \ ěcn při lušný
prá ní orgán
podle ustanoveni § 47 od t. I pí m. b) a § 49 od r. ) pí rn. c) zákona Č. 16611999 b., o veterinární
péči
a o změně
některý h
ouvi ejících
zákonů
(veterinární
zákon).
\ platn 'm znění
souladu
s ustanovením
.' 15 od t. 1 písmo a , b), i) a . 54 odst. ) písmo b), f). h). i), I), odst. 2 pi m. a) a odst. 3
cito aného zákona nařizuje tato

v sou i 10 ti

mimořádná veterinární opatření
vý k tem nebezpečné nákazy - tularémie zajíců na okrese
Hodonín

Tato ochranná a zdolá ací oparření se nařizuj vzhledem ke zjištění a potvrzení
nebezpečné
- tularérnic u zajíců pocházejících
z kata trálních úz mí stane en 'ch ohnisko' této nebezpečné
í

nákazy
nákazy.

ČI. 1
Ohniska

a ochranná

pásma

tularémie

zajíců

I) Ohni'k

tularémic zajicll se stanovují katastrální
území obcí:
ka, Č jk vicc, Dolní Bojanov i e , Dubňan
IIodonín
J žov, Milotice, Mutěnice,
Poddvorov, Pru Anky, Rohatec, obůlky, tarý Podd oro.
atobořicc-Mi
třín. Vnoro y.
Blatni

o Ý

'm pásmem tularémie zajíců c tanovují katastrální území těchto obcí:
. Antonínkem,
Buko any, Čejč. Hovorany, Hýsly, Josefov, Kyjo , Lipo , Louka,
Lužice, Mikulči c, Ostro anky, Petrov Ratíško ice, Skalka,
Skoronice
Stavěšice,
trážnice,
Strážovice,
Sudorněřice,
ardice
accnovicc
Velká nad Veličkou, Ve elí nad Mora ou, Věteřov,
Vraco ,Žádovice,
Žeravice.

2) Ochrano

Blarnice pod

1.2
Po

inno ·ti uživatelů

honiteb

1) Zakazuje se uvádění zajídlllloven';ch
v ohni. cích tularémit: do oběhu.
2) Z ohni k a ochranných
pásem tularérnie
povoluj
uvolnění Laj íců ke spotřebě

v domácno ti
lovce i bez provedeného
sérologického vyšetření za podmínky, že je lovec řádně poučen o bezpe nérn
zacházení
při zpracování
zvěřiny
a nutnosti
její
řádné
tepelné
úpravy
(70
po dobu
10 minut).
3) Z ochranných pá cm je možné sérologicky n gativní zajíce \ šetřené na náklady uži atole honitby
nebo odběratele
zpraco
ávat do tepelně opraco anv ch
'r bků v závodech
k tomu určených.
Tito
zajíci musí být doprovázeni
veterinárním
os ědčenirn.
4) Uživatelům
honiteb
e doporučuje
provád 1 ohniscích
a ochranných
pá mech
érologické
vy erření ulo ených zajíců na tular rnii. Toto vyšetření
se pro ádí prostřednictvím
soukromého
veterinárního
lékaře na náklady uži alele honitby.
S) Pro případné
sérologické
etření zajíců zajistí uživatelé
honiteb
řádnou e idenci ulovených
zajíců.

oe

6) Zajíci
érologicky pozitivní nebo z nákaz) podezřelí se zasílaji k laboratornímu
vy etření
do tátního veterinárního ú tavu.
7) Rozstřílení
zajíci príp. jinak nevhodní k dal ímu zpracování nebo spotřebě, se neprodleně
neškodně odstraní.
8) K u kladnění a prípadnému v . etření zajíců musí být určena vhodná mí tno t nepropu tnou
podlahou, která po skon ení vy etření e řádně
či tí a vydezinfikuje. Místno t musí být vybavena
zařízenim
pro za ěšování zajíců, dostat čnýrn o ětlením, elektrick 'm proudem se zásu kou
dostatkem t plé vod. mýdlem a ručníkem. Pro manipulaci se zají i j nutno zajistit nejméně 2
pracovník, .
9) Při prá i e zvěři je nutné použít gumové rukavice. Po končeni práce prové t dezinfekci rukou
I % roztokem chloraminu.
10) Uživatelé
honiteb poučí osoby. které budou manipulovat e zajíci, o možno ti infekce a nutnosti
pří něho zachování o obní h} gicn a použivání ochranný h pracovní h pomů ek.

ČI. 3
Odchyt zajíců
Odehvl zajíců

ohniscích tularémic

e 7.akazuje.

ČI. 4
Poučení o nákaze
Tularémie je nebezpečnou nákazou přeno n li ze zajíců na lidi a Z\ ířata. Její zvláštností je tzv.
přírodní ohniskovost. Znamená to,
na určitém území žijí kromě zajíců i další volně žijící hlodavci
jako např. ondatry, myši, hraboši, s. li. křečci a jiní, kteří mohou b '1 tularérnií nakažení. Přeno
nemo i ln zi jednotlivými
druhy pak bstarávají různí členovci. popřípadě
e hlodavci nakazí
v infikovaném pro tředí. K nakažení lidí dochází nejča těji při přímém tvku s infikovanýrni
zajíci,
dále vdechnutím při manipulaci e lámou, obilím, enem pokud tyto hmoty byly stehovány a do 10
k jejich potřísnční výkaly nakažený h z ířat. Dále e lze nakazit požitím infiko ané potra in (maso
nerno né zvěře, potravina infikovaná močí nemo n "ch hloda ců. zelenina ve klepě, oda ze studánek
v přírodě).
jméně ča tý je přenos infekce infikovanými klí ťaty.
ž

Či. ~
ankce
Za porušení po inností stano env ch tímto nařízením fyzickou osobou, právnickou
osobou
nebo fyzickou oprávněnou k podnikání. bud uložena pokuta podle ustanovení ' 71 nebo § 72 zákona
Č. 16611999
b., o veterinární péči a o změně některých ouvisejí ích zákonů (veterinární zákon),
'v platném Lnění.

čJ. 6
Zá ěrečná a zrušovaci
I) Ohni ko nákazy může

b ft odhlášeno. pokud
sérologické 'v etření
e h uloven)' h zajíců
že \J třil všechny ulovené zajíce). U honiteb
ohni ko odhlásit v případě, že počet yšetření je
výsk 'tu), což vyžaduje vyšetření všech ulov
však 10·ti za lovnou sezónu.
š

u stanovení

pozorovací době minimálně
2 let bude provedeno
negativním \)' ledkem (uživatel honitbv prokáže,
s velmi nízkým počtem ulo ených zajíců je možné
průkazný (95% pravdčpodobno t záchytu v případě
ných zajíců s negati ním
. ledkem, minimálně

2) Toto nařízení nabý vá podle ustano ení
76 odst. 3 veterinárního
zákona platnosti a účinnosti
dnem jeho
yhlášení; za den jeho vyhlášení
e považuje den jeho vyvěšení na úřední desce
krajského
úřadu Jihomora ského kraje.
ařízcni musí být každému
pří tupné u Krajské
veterinární
správy pro Jihornora
ký kraj. Krajského
úřadu Jihornorav
kého kraje a v ech
obecních úřadů, jejichž území se týká.
3) abytím účinno ti tohoto nařízení ·e ru í Vyhláška Krajské veterinární sprá y pro Jihomoravský
kraj č. 6/2004 o mimořádných
eterinárnfch opatřeních při výskytu a nebezpečí šíření nebezpečných
nákaz tularérnie zajíců na okre e Hodonín ze dne 6. 10.2004, ve znění
hlá
. 612005 ze dne
14. 10.2005.

/

V Srně dne 29. 10. 2009
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Dr. Jaroslav Salava
Krajské eterinární správy
pro Jihomora ský kraj

