OBEC HOVORČOVICE

DŮLEŽITÉ INFORMACE
CHOVATELŮM DRŮBEŽE A JINÉHO PTACTVA CHOVANÉHO V ZAJETÍ
Na základě Nařízení státní veterinární správy z 5.2.2017 (celé znění na úřední desce
obce), vydaného na základě zjištění ohniska ptačí chřipky v k.ú. Kostelec nad Labem
vydává obecní úřad Hovorčovice v souladu s tímto veterinárním nařízením
následující závazné informace všem chovatelům drůbeže a jiného ptactva chovaného
v zajetí:
1) Katastrální území obce Hovorčovice je zařazeno do pásma dozoru.
2) Pro toto pásmo dozoru stanovila Veterinární správa opatření:
 Do 16.2.2017 obecní úřad musí provést soupis komerčních chovů drůbeže. Dle
dostupných informací v katastru obce takový chov není, pokud však někdo ve
svých prostorách takový chov provozuje, žádáme aby tuto skutečnost
nejpozději do 14.2.2017 oznámil na obecní úřad, včetně identifikačních údajů
chovu.
 Informovat všechny chovatele o přijatých opatřeních v pásmu dozoru – je tedy
nutné, aby se všichni chovatelé i občané obce seznámili se svými povinnostmi
uvedenými ve veterinárním nařízení, dostupného na úřední desce obce,
případně je k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu.
 Obecní úřad zajistil uzavíratelné nádoby (červené popelnice) označené
nápisem „VŽP 2. Kategorie – není určeno pro krmení zvířat“ k bezpečnému
uložení uhynulých ptáků z chovů nebo zjištěných z volně žijících. Tyto nádoby
jsou umístěny ve sběrném místě (areál statku) 1 ks a u č.p. 1 u vchodu ze Staré
návsi – 1 ks.
Upozornění: Žádáme všechny občany, aby respektovali určení nádob, a
nevhazovali jiné druhy odpadů.
V případě, že do nádoby odloží uhynulý kus drůbeže či jiného ptactva, aby
neprodleně kontaktovali obecní úřad o této skutečnosti s uvedením místa
výskytu uhynulého ptáka. Obecní úřad bude zabezpečovat průběžně odvoz
obsahu nádob asanační firmou.
 Obecní úřad bude spolupracovat s veterinární správou při výkonu úředního
dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména monitorování zjištění
uhynulých nebo nemocných ptáků.
3) Za nesplnění nebo porušení povinností z vydaného veterinárního nařízení může
být uložena pokuta do výše:
a.) 50 000,- Kč, kde-li o fyzickou osobu
b.) 2 000 000,- Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
4.) O ukončení platnosti veterinárního nařízení, či změně budou občané a chovatelé
informování pokynem Krajské veterinární správy.
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