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Věc: předání informací k problematice afrického moru prasat (AMP)
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
v příloze Vám zasíláme obdržený dopis Ministerstva zemědělství České republiky
k problematice výskytu afrického moru prasat a dále informace Státní veterinární správy
k postupu při nálezu uhynulého prasete divokého v zamořené oblasti a informace o
preventivních opatřeních v chovech prasat.
Vzhledem k aktuální situaci na území ČR Vás vyzýváme k urychlenému předání těchto
informací všem uživatelům honiteb v rámci Vaší obce s rozšířenou působností. V případě
podání žádostí uživateli honiteb o vyjádření k lovu dle ust. 36 odst. 5 zákona č. 449/2001
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti), nebo snížení
stavů zvěře dle ust. § 39 a udělení výjimky ze zakázaných způsobů lovu dle ust. § 45 odst. 2
zákona o myslivosti doporučujeme urychlené a kladné vyřizování těchto žádostí. Jediný
možný nástroj na zastavení nebo zpomalení nákazy je intenzivní lov a snížení populační
hustoty černé zvěře (prasete divokého).
Dle informací Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj (dále jen
KVS) se v současné době Ústecký kraj nenachází v zamořené oblasti a svoz nalezených
ojedinělých kadáverů divočáků probíhá jako doposud v rámci monitoringu podle Metodiky
kontroly zdraví na rok 2017. Nálezci náleží 1000,- Kč nálezného (jen v případě, že kus nebyl
střelen, doražen, nebyl sražen autem ani jinak traumatizován) za to, že nález nahlásí na
KVS a podle pokynů KVS ho buď přiveze na nejbližší inspektorát, nebo počká u nálezu na
příjezd KVS. Ne ke všem nálezům KVS bude jezdit. Situaci dle tel. hlášení musí KVS
vyhodnotit a pokyny bude instruovat zástupce příslušné honitby, jak s kadáverem naložit.
Zatím není podezření na výskyt AMP v Ústeckém kraji. AMP není nákaza přenosná na
člověka, je nutné dbát osobní bezpečnosti z hlediska rozkladných procesů v kadáveru.
Myslivečtí hospodáři by měli řešit nahlášení nálezů občany na obec a následně kontaktovat
KVS. Pomoc mysliveckých hospodářů je nezbytná.
S pozdravem

Ing. Jakub Skoupý
vedoucí oddělení zemědělství
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