
Upozornění všem chovatelům drůbeže a ptáků v Sezimově Ústí 

V k.ú. Dlouhá Lhota u Tábora byl potvrzen výskyt nebezpečné nákazy – vysoce patogenní 
aviární influenzy. Státní veterinární správa pro Jihočeský kraj k zamezení šíření této nemoci 
vydala Nařízení (celé znění viz příloha), které se týká i chovatelů v Sezimově Ústí, které se 
nachází v tzv. pásmu dozoru. Pro chovatele drůbeže a ptáků v Sezimově Ústí nařídila tato 
mimořádná veterinární opatření (zkráceně): 
 

a) zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec;  
 
b) 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; 
 
c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do 
hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;  
 
d) 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; 
  
e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do 
hospodářství nebo jeho opuštění bez ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Jihočeský kraj a 
zajištění vhodných opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy;  
 
f) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy; 
 
g) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva 
chovaného v zajetí;  
 
h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;  
 

i) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení 
nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Jihočeský kraj tel. č. 
720 995 212. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů. 

 

V případě zjištění symptomů nákazy volejte uvedenou krizovou linku. K bezpečnému uložení 
uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné 
odstranění asanačním podnikem využijte odpadovou nádobu přistavěnou městem 
Sezimovo Ústí před budovou Správy města v Průmyslové ulici čp. 1095. Nádoba je označena 
nápisem: „VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat“. 

 

Zpracoval dne 28. 1. 2021 Bc. Petr Klíma, MěÚ Sezimovo Ústí 


