Bílenecký občasník č. 1/2022
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřála vše nejlepší do nového roku a
seznámila Vás s aktuálním děním v naší obci a jejích částech.
starostka
1. NAŠI JUBILANTÉ
Mezi námi jsou opět jubilantky, které oslavily významné životní
jubileum.
Nyní srdečně blahopřejeme:
paní Marii Ročeňové k 80. narozeninám;
paní Emilii Vitákové k 70. narozeninám.
2. PTAČÍ CHŘIPKA
V České republice (konkrétně v okrese Louny) se opět objevila ptačí
chřipka (aviární influenza).
Naše katastrální území pro všechny části Bílence, Voděrady i Škrle jsou
nařízením Státní veterinární správy zařazena do pásem dozoru. Zde
uvádím nejdůležitější informace z nařízení Státní veterinární správy:
„V pásmu dozoru se nařizuje: a) zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic
před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále
jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem KVSU. Při pohybu musí
být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit
rozšíření aviární influenzy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní
přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční
dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez

zastávky a dále na účelové komunikace sloužících výlučně potřebám
daného hospodářství; b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou,
jednodenních kuřat a vajec mimo pásmo dozoru s výjimkou: 1. jatečné
drůbeže na jatky za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:
a. úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v
hospodářství původu v průběhu 24 hodin před jejím odesláním na
porážku; b. veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován
chovatelem prostřednictvím Informace o potravinovém řetězci 24
hodin předem, souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku
krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání; c. v souladu s §
6 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, musí zásilku drůbeže doprovázet veterinární osvědčení; KVSU
vydá veterinární osvědčení k přesunu zvířat na jatky pouze v případě,
bude-li předloženo potvrzení z jatek v místě určení, že zvířata
pocházející z hospodářství v pásmu dozoru budou jatkami přijata a
poražena; d. v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu
v pásmu dozoru provedeny laboratorní testy v rozsahu standardní sady
vzorků podle platné legislativy, a jejich výsledky byly příznivé
(minimálně provedení sérologického vyšetření); 2. kuřic před snáškou
do jiného hospodářství v České republice, v němž se nenachází žádná
jiná drůbež; v tomto hospodářství však musí být od okamžiku přijetí
kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor a tyto kuřice zůstanou v
hospodářství určení nejméně 21 dní; 3. jednodenních kuřat do jiného
hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství,
pokud jsou uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, v
hospodářství je po přijetí těchto kuřat vykonáván úřední dozor a kuřata
zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní, 4. jednodenních kuřat,

která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství
nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, do jiného
hospodářství v České republice, jestliže líheň v pásmu dozoru, ze které
byla tato kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému
vybavení a biologicky bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že
nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec str. 6 z 7 s jakýmikoli jinými
násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn
drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový
status, 5. násadových vajec do líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru
nebo mimo toto pásmo. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením
přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného
dohledání, 6. konzumních vajec do balírny, jsou-li tato vejce balena v
obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny
úředního veterinárního lékaře uplatněna opatření biologické
bezpečnosti, 7. vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných
výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno
a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie, 8. vajec za
účelem jejich neškodného odstranění. 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 KVSU a zajištění vhodných opatření
biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Toto
omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze
do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají: 1. žádný kontakt
s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v
tomto hospodářství, 2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v
nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány; f)
zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo
kejdy bez ohlášení 24 hodin předem KVSU s cílem zabránit rozšíření
aviární influenzy; za předpokladu dodržení opatření biologické
bezpečnosti však může být přepravován hnůj z hospodářství
nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného podniku za účelem jeho
ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v
souladu s předpisy Evropské unie zničit případné přítomné viry aviární
influenzy 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 KVSU tel.
č. 720 995 202. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během
víkendů.“
➢ Předpokládaná platnost opatření je do 04. 02. 2022.
➢ Celé znění nařízení naleznete na úřední desce či na webových
stránkách obce v sekci úřední deska.
➢ V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

