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Státní veterinární správa České republi-
ky jako orgán příslušný  podle § 48, odst.
1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o ve-
terinární péči a o změně některých souvi-
sejících předpisů,  nařizuje podle § 54
odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního  zá-
kona z důvodů nebezpečí zavlečení a roz-
šíření vysoce  patogenní aviární influenzy
způsobené virem typu A, subtypu  H5N1
na území České republiky tato mimořád-
ná veterinární  opatření:

CHOVATELÉ DRŮBEŽE BUDOU
PODLÉHAT PŘÍSNÉ EVIDENCI 

1. Chovatelům, kteří chovají jako podni-
katelé drůbež a nemají  povinnost zaregist-
rovat svá hospodářství a údaje o počtu  cho-
vané drůbeže podle zákona č. 154/2000
Sb., o šlechtění,  plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zá-
kon), ve znění pozdějších  předpisů, se na-
řizuje neprodleně nahlásit nejpozději do
28. 2.  2006 na adresu Mezinárodní testo-
vání drůbeže, s. p. Ústrašice,  p. Planá nad
Lužnicí, PSČ 391 11, údaje o hospodářství
prostřednictvím „Registračního lístku cho-
vatele, obchodníka,  provozovatele jatek,
asanačního podniku, shromažďovacího
střediska, uživatelského zařízení, provozo-
vatele líhně“  zveřejněného na webové
stránce Státní veterinární správy
(www.svscr.cz) a uvedeného v příloze č. 6
k vyhlášce MZe č.  136/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti označování zvířat
a jejich evidence a evidence hospodářství
a osob stanovených  plemenářským záko-
nem, a údaje o chované drůbeži - druhu,
kategorii a kapacitě hospodářství.

2. Českomoravské společnosti chovate-
lů, a.s., U topíren  2/860, 170 41 Praha 7,
jako pověřené osobě k vedení ústřední
evidence podle plemenářského zákona, se
nařizuje zajistit  evidenci chovatelů uvede-
ných v bodě 1, jejich hospodářství a úda-
jů o chované drůbeži. 

ZÁKAZ CHOVU DRŮBEŽE 
VE VOLNÉM VÝBĚHU 

3. Chovatelům, kteří jako podnikatelé
chovají drůbež, se  zakazuje bez zbytečné-
ho odkladu, nejpozději však od 28. 2.
2006, chovat drůbež ve volném výběhu.
Místně příslušná  krajská veterinární sprá-
va může chov drůbeže ve volném  výběhu
povolit za předpokladu, že krmivo a voda
se drůbeži  dává uvnitř haly nebo pod pří-
střeškem, který dostatečně  odradí volně
žijící ptáky a zabrání styku volně žijících
ptáků s krmivem nebo vodou určenou pro
drůbež.

PŘED VNIKNUTÍM VOLNĚ 
ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ OCHRÁNÍ SÍTĚ 

4. Chovatelé uvedení v bodě 3 musí
v souladu s § 2 a § 3  vyhlášky MZe 
č. 296/2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně,
o přemísťování a přepravě zvířat a o opráv-
nění a odborné  způsobilosti k výkonu ně-
kterých odborných veterinárních  činností,
v platném znění, zajistit ochranu svých

chovů před  zavlečením vysoce patogenní
aviární influenzy, zejména  zamezení vnik-
nutí volně žijícího ptactva do hal zasíťová-
ním  oken a větracích otvorů a zároveň vést
řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhy-
nech, přesunech a veterinárních zákrocích. 

JE NUTNÉ HLÁSIT I POKLES 
V PŘÍJMU POTRAVY A VODY 

5. Chovatelé uvedení v bodě 3 jsou po-
vinni hlásit příslušné  krajské veterinární
správě:

a) pokles v příjmu potravy a vody o ví-
ce než 20 %,

b) pokles v produkci vajec o více než
5% po dobu  delší než 2 dny,

c) úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

DRŮBĚŽ SI NA TRHU 
UŽ NEKOUPÍME 

6. Zakazuje se pořádání svodů drůbeže
a ostatních ptáků, tj.  soustředění drůbeže
a ostatních ptáků různých chovatelů na  ur-
čeném místě a k určenému účelu, zejména
trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy,
přehlídky, výkonnostní zkoušky a chova-
telské soutěže. Místně příslušná krajská
veterinární  správa může na základě vy-
hodnocení rizika povolit konání  svodu
drůbeže a ptactva, které je chováno způso-
bem  vylučujícím jakýkoliv kontakt s vol-
ně žijícími ptáky.

HRANICE BUDOU MUSET 
RESPEKTOVAT I POŠTOVNÍ HOLUBI 

7. Pozastavuje se platnost vydaných
veterinárních podmínek  pro konání svo-
dů drůbeže a ostatních ptáků, vydaných
Státní  veterinární správou pro svody
s mezinárodní účastí a zakazuje se účast
drůbeže a ostatních ptáků chovatelů z

České republiky na svodech v zahraničí. 
8. Pozastavuje se platnost veterinárních

podmínek pro konání  svodů drůbeže
a ostatních ptáků vydaných příslušnými
krajskými veterinárními správami a Měst-
skou veterinární  správou v Praze pro svo-
dy s účastí drůbeže a ostatních ptáků  cho-
vaných v České republice.

9. Zakazuje se pořádání soutěží poštov-
ních holubů s mezinárodní účastí na úze-
mí České republiky a účast  poštovních ho-
lubů chovatelů z České republiky na sou-
těžích v zahraničí.

VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍ ZVÍŘATA
MUSEJÍ BÝT DEZINFIKOVÁNA 

10. Nařizuje se ministerstvu vnitra zaji-
stit provádění  kontrol dokladů o provede-
né dezinfekci všech vozidel  určených
k přepravě zvířat na silničních hraničních
přechodech při vstupu na území České re-
publiky a v případě  zjištění nedostatků, tj.
nepředložení potvrzení o dezinfekci  vo-
zidla, neprodleně oznámit tuto skutečnost
místně příslušné  krajské veterinární sprá-
vě. Tato informace musí obsahovat  název
nebo obchodní firmu dopravce, registrační
číslo  vozidla, druh přepravovaných zvířat
a adresu místa určení. 

Odůvodnění:
Uvedená opatření se ukládají k ochraně

státního území České  republiky před za-
vlečením vysoce patogenní aviární influ-
enzy v souvislosti se zhoršením nákazové
situace v Evropě a se  začátkem jarních ta-
hů migrujícího ptactva z území s nepříz-
nivou, případně neznámou nákazovou si-
tuací. Tato  mimořádná veterinární opatře-
ní nabývají účinnosti dne 16. 2.  2006 od
0.00 hodin s výjimkou opatření uvedených
v bodech 6 -  9, která nabývají účinnosti
dne 21. 2. 2006 od 0.00 hodin.

Nebezpečný virus ptačí chřipky se rychle šíří celou Evropou. 
Je zjevně jen otázkou  času, kdy dorazí i k nám

Mimořádná veterinární opatření 
nařízená Státní veterinární správou

Důležitá upozornění související s případným
výskytem ptačí  chřipky v České republice
Veškeré maso a vejce musí být tepelně upraveno minimálně při  70 oC. Kon-

zumace syrových vajec v jakýchkoliv pokrmech (zákusky,  tatarský biftek apod.) se
nedoporučuje, stejně jako úprava  vařených vajec takříkajíc nahniličku. 

Ve vodě o teplotě 70 oC musí být omyto i veškeré kuchyňské  náčiní, které při-
jde do styku se syrovým drůbežím masem či  vejci. Jen tak se zničí případný virus,
který by na nádobí při  kuchyňském zpracování ulpěl. 

Důležité upozornění související s případným
výskytem ptačí  chřipky v okrese Prostějov 
V případě výskytu ptačí chřipky v prostějovském okrese jsou i  drobní chovatelé

povinni nahlásit počet chované drůbeže. Od  okamžiku výskytu infekce se i na ně bu-
dou vztahovat mimořádná  veterinární opatření (viz výše). 

Důležité kontakty při podezření 
na ptačí chřipku 

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s ptačí chřipkou  nebo při podezření na
infekci kontaktujte MVDr. Ivanu  Stoklasovou nebo MVDr. Jana Kučeru, telefon:
582 345 211,  případně Krajskou veterinární správu Olomouc, telefon: 585 700 730
nebo 585 700 731. 

Chovu drůbeže ve volných výbězích od 28. února odzvonilo.  Příslušná krajská veterinární správa jej může podnikatelům
povolit pouze za předpokladu, že krmivo a voda se drůbeži dává  uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně od-
radí  volně žijící ptáky a zabrání styku volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou určenou pro drůbež. Ilustrační foto: Y.  Kadlecová 

Ing. Jiří Hloch, 
ředitel autobusové divize FTL 

Koncem února 2006 došlo ke změnám
jízdních řádů na  příměstských a mezi-
městských linkách , které provozuje  spo-
lečnost FTL Prostějov. Do těchto změn
byly zapracovány  připomínky cestujících,
které reagují na úpravy a nové  skutečnos-
ti po 11. prosinci 2005. 

Zejména bych rád zdůraznil nové doprav-
ní spojení mezi  Prostějovem a Přerovem. 

Jedná se o spoj s odjezdem v 6.10 hodin
z Prostějova do  Tovačova s přípojem
v Tovačově do Přerova a spoj s odjezdem
v 6.45 hodin z Tovačova, který přijíždí do
Prostějova v 7.20  hodin. 

Cestující budou mít také možnost nové-
ho spojení s odjezdem z Prostějova

v 11.25 hodin přes Kralice a Hrubčice do
Přerova,  se zaručeným přestupem ve
12.02 hodin v Tovačově do Oplocan. 

Rovněž je zaveden nový spoj s odjez-
dem ve 13.20 hodin z Přerova  přes Tova-
čov, Ivaň, Klopotovice, Hrubčice, Kralice
na Hané a Bedihošť do Prostějova. 

Mezi zajímavé změny patří například
i nový odjezd v 17.00  hodin z Brna do
Prostějova v pracovní dny a změna od-
jezdu z Brna přes Prostějov, Olomouc
a Rožnov p. R. do Žiliny, Popradu  a Sp.
Nové Vsi na 8.00 hodin.

Drobné změny časových poloh jsou i na
některých dalších  linkách. Žádáme cestu-
jící, aby se na tyto úpravy předem  infor-
movali v informační kanceláři FTL, tele-
fon: 582 333 181.

Změny jízdních řádů na 
příměstských a meziměstských linkách

Nepřehlédněte

Lidé, kteří pracují či studují v Přerově, jistě ocení nové  dopravní spojení mezi
tímto městem a Prostějovem. Foto: Y.  Kadlecová 

Město Prostějov
Městský úřad v Prostějově, odbor školství a kultury

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově 
se koná v pátek 31. března 2006 od 8 do 17 hodin 

Mateřské školy v Prostějově 

ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská 23, příspěvková organizace 
pracoviště Křesťanská mateřská škola, Rumunská ulice 23
pracoviště Mozartova ulice 43

ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ulice 30, příspěvková  organizace
pracoviště Raisova ulice 6

ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ulice 34, příspěvková  organizace 
pracoviště Květná ulice 4
pracoviště ulice A. Krále 16

ředitelství MŠ Prostějov, ulice Šárka 4a, příspěvková  organizace
pracoviště ulice Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ulice 5
pracoviště Žešov 81

ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ulice 24, příspěvková  organizace 
pracoviště Držovice, ulice Pod školou 4a

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4, příspěvková  organizace 
pracoviště Hanačka 3

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ulice 4, příspěvková  organizace 
pracoviště Husovo náměstí 94

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ulice 60,  příspěvková organizace 
pracoviště Fanderlíkova ulice 69

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvková  organizace 
pracoviště Čechovice, ulice 5. května 7
pracoviště Mánesova ulice 15

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79,  příspěvková organizace 
MŠ při ZŠ Sídliště svobody 

ředitelství Střední škola, Základní škola a mateřská škola  Prostějov, Komenského 10
pracoviště Speciální mateřská škola Mozartova ulice 30,  Prostějov 
pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a  kombinovaným postižením.

Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní  pokyny. 
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek  

ZŠ a MŠ ve městě Prostějově. 

Zapsány budou děti od 3 let. 
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání v platném znění.
Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy. 

Rodiče přivedou k zápisu děti a přinesou rodný list dítěte. 
V případě odvolání je možno toto podat ke Krajskému úřadu v Olomouci, 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova  ulice 40a. 


