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Upozornění k dalšímu výskytu ptačí chřipky
Vzhledem k dalšímu případu výskytu „ptačí chřipky“ v Pardubickém kraji, v obci Choceň a v obci
České Heřmanice, část obce Netřeby, vydala Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj dne 11.
července 2007 Nařízení č. 4/2007. Obec Čistá se nachází z části v pásmu dozoru – dolní konec
v zastavěném území domy od Benátek po Jalový potok (oblast o poloměru 10 km kolem ohniska
nákazy). Zbývající část obce se stejně jako celé území Pardubického kraje nachází v dalším pásmu s
omezením
V pásmu dozoru (dolní část obce):
(2) Každý chovatel je povinen v hospodářství v pásmu dozoru uplatňovat tato opatření:
a) veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí musí být umístěny uvnitř budovy v hospodářství, v kterém
jsou chovány, a tam drženy. Není-li to proveditelné, nebo jsou-li ohroženy dobré životní podmínky zvířat, musí
být uzavřeny na některém místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným
ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství a aby byly minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvem;
b) musí být zajištěno dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je
opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární infuenzy;
c) dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa,
krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být
kontaminovány, musí být neprodleně podrobeny čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky č.36/2007 Sb., a
její přílohou č.6;
d) musí být zamezeno přístupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do
hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj s výjimkou
domácích druhů savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají žádný
kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí ani přístup ke klecím a k prostorům, v nichž jsou tato
drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
e) musí být neprodleně oznámeno Krajské veterinární správě pro Pardubický kraj:
1. pokles spotřeby krmiva o více než 20 %
2. pokles produkce vajec o více než 5 % v průběhu dvou dnů
3. úhyn drůbeže v průběhu týdne větší než 3 %
4. výskyt klinických příznaků, případně patologicko-anatomických nálezů u uhynulé nebo utracené drůbeže
vyvolávající podezření na aviární influenzu.
(3) v pásmu dozoru se zakazuje:
a) pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec
v pásmu dozoru bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj. Tento zákaz se nevztahuje na
tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava
uskuteční bez překládky nebo zastávky v pásmu dozoru;
b) pohyb a přeprava 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) přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez
souhlasu Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj;
d) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí;
e) vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypuštění jiného ptactva chovaného
v zajetí.

V dalším pásmu s omezením (zbývající část zastavěného území):
2) V dalším pásmu s omezením se zakazuje:
a) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí;
b) pohyb a přeprava drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí mimo toto pásmo za účelem jejich účasti na
výstavě, přehlídce, trhu, soutěže a jiného svodu a veřejného vystoupení.
3) Každý chovatel je povinen v hospodářství v dalším pásmu s omezením uplatňovat tato opatření:
a) veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí musí být umístěny uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou
chovány, a tam drženy. Není-li to proveditelné nebo jsou-li ohroženy dobré životní podmínky zvířat, musí být
uzavřeny na některém místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem
chovaným v zajetí z jiných hospodářství a aby byly mini minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvem;
b) musí být zajištěno dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je
opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy.
Výše uvedená mimořádná veterinární opatření mohou být zrušena nejdříve po uplynutí nejméně 30 dní po
provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství.

Poznámka: Z textu jsou v obou článcích vypuštěny odstavce ozn. 1) které se týkají
komerčních chovatelů drůbeže. Úplné znění nařízení je zveřejněno na Úřední tabuli OÚ
v Čisté, Web stránkách obce, MÚ Litomyšl, KÚ Pardubice a KVS

NÁVRHY OBECNÍHO ZNAKU
Vážení spoluobčané,
rádi bychom, aby naše obec měla vlastní znak a prapor. V posledních týdnech a měsících jste měli
možnost shlédnout předložené návrhy Mgr. O. Pakosty jednak na webových stránkách obce, jednak
v Obecním občasníku (černobílá verze). Dne 12. 7. 2007 proběhla v zasedací místnosti OÚ beseda
na toto téma přímo s autorem návrhů, který podrobně vysvětlil použitou heraldickou symboliku.
Samozřejmě nás zajímá Váš názor. Žádáme Vás tímto o vyplnění níže uvedené ankety a vhození
ústřižku do schránky OÚ. Nejbližší řádné zastupitelstvo, které zasedá 20. 8. 2007, bude v této věci
rozhodovat. Své anketní lístky proto odevzdejte do 10. 8. 2007.
Děkujeme
zastupitelé obce Čistá

znak

návrh č. 1
prapor

znak

návrh č. 3
znak

návrh č. 2
prapor

návrh č. 4
prapor

znak

prapor

návrh č. 5
znak

prapor

----------------------------------------------- zde odstřihněte --------------------------------------------Líbí se mi (nám) návrh č.
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5
(označte, prosím, jednu variantu)
Chci (chceme) ještě dodat: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
jméno + podpis (dobrovolně) ___________________________________________________
odevzdat do 10. 8. 2007 do schránky na OÚ Čistá

