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Věc: Stanovení základních veterinárních podmínek pro konání svodu ovcí v rámci
Středočeského kraie

Ndzev akce: Výstuva beranů a ovcí Romanovského plemene

Místo konání: chovutelský aredl ČSCH St,,Ínčice, okr. Pruhu.východ

Datum kondní: 5, 1 1.20 1 1

Pořadatel: SCHoKaredl VFU Brno ,Palackého 1-3' 612 42 Brno

Kontaktní osoba (adresa, tel., fax, e-mail):Ing.Petr Zajíček, tel: 323 640 865, 608 044 468

Na základě Vaší Žádosti ze dne 30.9,2011, Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj,
prost řednictvímsvéhoInspektorátuPraha-východ,vsouladus$9odst .(2)a$49odst .(1)písm.j)
zákona ě.16611999 Sb'' o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon),ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pro konání svodu ovcí týo veterinární podmínky:

1) svodu, se mohou zúčastnit pouze pŤežýkavci vakcinovaní proti kataráIni horečce ovci a za
splnění podmínek vakcinace zviŤat uvedených v naŤízeni Komise č' 126612007.

ovce - (starší 6 měsíců) musí být doprovázeny potvrzením' ve kterém bude uvedeno, že|

a) byly v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřeny a nejeví příznaky
onemocnění,

b) ovce pochází z hospodářství úředně prostého brucelózy ovcí a koz (B. melitensis). V tomto
případě se před přemístěním neprováďí zdravotní zkoušky, do potvrzení se uvede datum
provedení zdravotni zkoušky, která byla provedena v souladu s ,,Metodikou kontroly zďraví a
naŤizení vakcinace... V případě , že zvíŤata nepochází z výše uvedeného hospodářství, musí bý
v průběhu 30 dnů před přemístěním provedeno sérologické vyšetření (u zvíŤat od 6 měsíců
stáří) na brucelózu ovcí a koz s negativním výsledkem,

c) ovce, pocházejicí z hospodářství prostých Maedi-visny se nesmí zúčastnit svodu společně
s ovcemi z hospodářství' v nichž je nákaza sérologicky potvrzena nebo s ovcemi z hospodářství
na Maedi.visnu neprošetřenými. Jednotný nákazový status vystavovaných zviŤat stanoví
pořadatel a oznámí místně příslušné KVS. Před přemístěním na svod se sérologické vyšetření
neprovádí' U ovcí, pocházejicích zhospodářství prostých, se do potvrzení uvede datum
zdtavotni zkoušky, provedené v souladu s ,,Metodikou kontroly zdtavi anaÍízené vakcinace..



2) Mlád'ata druhů zvíŤat uvedených vbodu 1, která ještě nedosahují věku pro provedení
zdravotních zkoušek musí bý doprovázenapotvrzením o provedení zdravotních zkoušek (popř"
naŤízených vakcinací) u zvířat stáda původu dle ,,Metodiky kontroly zdtaví a naŤizené
vakcinace".

3) Ve všech případech, kdy se hovoří o ,'potvrzení..musí bfi tento doklad vystaven nebo

potvrzen soukromým veterinárním lékařem

5) ZvíŤata musí b1.t vždy doprovézena potvrzením nebo doklady, ze kterých bude patrno, že u
zvítat byly provedeny poŽadované zdravotní zkoušky (např. laboratomí protokol).

6) Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí poŤadatei.

7) Pořadatel předloŽí soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam
chovatelů ovcí a koz, kteří vystavují zviŤata. Tento seznam musí obsahovat týo údaje:

- jméno anázev chovatele

. adresu a sídlo chovatele

. registrační číslo hospodářství a identifikační čis|a zvítat s uvedením počtu zviŤat,
původem z jednotlivých hospodářství

- v případě zahraničního chovatele dále uvede číslo veterinárního osvědčení a zemi
původu dovezených zv íÍat

8) ZvíŤata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí zúčastnit svodu.

9) Prostory a zaŤízení, ve kterých se zvíŤata zdržovala, musí bfi po skončení svodu řádně očištěny'
dezinfikovány a ošetřeny protiplísňovým prostředkem.

10) Dopravní prostředky azařízeni, které byly využity k přepravě hospodářskýchzvíŤatna svod
musí bý po vyloŽeni zvítat vyčištěny a dezinfikovány.

11) Tyto veterinární podmínky mohoubýt znákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.

12) Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.

13) Pořadatel má schválený Ťád ochrany zvíŤat čj...3535912004-11020 ze dne I4.I2.2OO4

MVDr. Radomír Košt,ál v.z,

jská veterinárni správapro Středočeský kraj
MVDr. Stanislav Vidlák

itel odboru ochrany zdraví a pohody zvíŤat

KRAJSIG vETEiul'lÁi;.i! i l.]i'i]l'\i..
pro Středuue:t. ' . . '  ;  :  i'  

INSPEKT0BÁ. i
Fraha ., výc'.na:.i

.3"t*

INSPEKTORATPRAHA-WCHOD FAX.'222521749
e - m ai l .. i n s p. P r ah a -vý c ho d. k:l s s @i c sv s cr. c z

telefon: 222517520


