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Informace o postupu při odlovu za pomocí odchytových zařízení
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj Vám tímto oznam uj e , že
dnešním dnem začíná vydávat na základě žádostí jednotlivých mysliveckých spolků adresná rozhodnutí
o nařízených mimořádných veterinárních opatření, kterými se jim povoluje odlov divokých prasat
v honitbách ve vysoce rizikové oblasti ohraničené pachovými ohradníky (tzv. červené zóně)
prostřednictvím odchytového zařízení, vnadění a použití rybí moučky. Odchyt divokých prasat se
povoluje na základě těchto podmínek:
(1) K odchytovému zařízení musí být umístěna fotopast s GMS bránou, IR dosvitem, s tmavými
diodami, paměťovou kartou a indikátor spuštění, minimální parametry těchto zařízení jsou video
s informační lištou, snímky s rozlišením 1,2MP (12MP max.) u videa VGA (0,3MP), GSM brána
(2G/3G), SMS ovládání, dosvit infra LED 12-15m, max. dosah PIR čidla 15-20m, záběry zasílané
e-mailem.
(2) V uvedené honitbě se při odlovu divokých prasat prostřednictvím odchytového zařízení současně
povoluje vnadění za účelem zajištění efektivnosti odlovu, a to tak, že na vnadišti se nesmí
najednou nacházet více než 10 kg krmiva. Do substrátu na vnadění lze přidávat nejvýše 5 % rybí
moučky.
(3) Nařizuje se bezodkladně provést usmrcení do odchytového zařízení uloveného kusu zvířete
krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J, které může provést
pouze osoba uvedená v odstavci 5.
(4) Usmrcení zvěře může provést pouze osoba oprávněná podle zákona č. 449/2001 Sb., o
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (držitel loveckého lístku), která je zároveň držitelem
osvědčení vydaného Státní veterinární správou o absolvování školení pro lov, pomocí
odchytových zařízení v oblasti zamořené africkým morem prasat (dále jen „proškolený lovec“).
(5) Proškolený lovec může odlov divokého prasete provést pouze za předpokladu, že
a) použije při manipulaci s uloveným kusem osobní ochranné pomůcky, kterými jsou minimálně
gumové rukavice a snadno čistitelná obuv,
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b) označí ulovený kus nesnímatelnou, zúčtovatelnou plombou,
c) vyplní lístek o původu zvěře, přičemž v jeho části Využití ulovené zvěře napíše slovo „AMP,
název katastrálního území“ a uvede své telefonní číslo; takto vyplněný lístek o původu
zvěře přiloží k ulovenému kusu takovým způsobem, aby po celou dobu přepravy uloveného
kusu byla zajištěna jeho čitelnost,
d) použije při přepravě uloveného kusu obal, který je schopen zamezit kontaminaci vnějšího
prostředí krví, sekrety a exkrety z uloveného kusu,
e) zajistí neprodleně přemístění usmrceného kusu do nejbližšího nepropustného, dobře
čistitelného, dezinfikovatelného a uzavíratelného kafilerního boxu na území honitby, k
jehož umístění obdržel uživatel honitby předchozí souhlas KVSZ,
f) provede dezinfekci místa odlovu a ochranných pomůcek odpovídající postupu, ve kterém
byl proškolen.
(6) Přemístění odchytového zařízení uvedeného v odstavci 1 je uživatel honitby povinen oznámit
nejméně 2 dny předem telefonicky oznámit KVSZ na telefonní číslo 577 009 641. Oznámení
musí obsahovat souřadnice v rámci honitby a datum plánovaného přemístění.
(7) Uživatel honitby je povinen ohlásit 48hodin po vložení usmrceného kusu divokého prasete do
kafilerního boxu, nejpozději však do 60 hodin, asanačnímu podniku AGRIS spol. s r.o.,
provozovna Mankovice 120, 742 35 Odry, telefonní číslo 775 798 620 nebo 556 736 581-3, místo
(zeměpisné souřadnice), na kterém se na území honitby nachází tento kafilerní box a současně
o této skutečnosti informovat KVSZ. Asanační podnik AGRIS spol. s r.o., je povinen neprodleně
svézt nahlášené vedlejší živočišné produkty.
Nařizování ve formě individuálního rozhodnutí pro jednotlivé adresáty, nikoli právním předpisem
(Nařízením SVS) bylo zvoleno záměrně, aby nemuselo být uveřejňováno na úředních deskách, což by
mohlo aktivizovat různé spolky ochranářů zvířat k nežádoucím aktivitám.
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