
PříIoha 3

Veterinární podmínky _ oYce

1) ovce - (starší 6 měsíců) musí bý doprovázeny potvrzením, ve kterém bude uvedeno, že:

a) byly v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřeny a nejeví příznaky
onemocnění,

b) ovce pochází z hospodářství se statusem stáda úředně prostého brucelózy ovcí a koz
(B' melitensis). V tomto případě se před přemístěním neprovádí zdravotní zkoušky' do
potvrzení se uvede datum provedení zďravotní zkoušky, která byla provedena v souladu s

,,Metodikou kontroly zdravi a naYízení vakcinace"' V případě, že zvířata nepochází z výše
uvedeného hospodářství, musí by.t v průběhu 30 dnů před přemístěním provedeno sérologické
vyšetření (u zvíYat od 6 měsíců stáří) na brucelózu ovcí a koz s negativním výsledkem,

c) ovce musí pocházet z hospodářství prosdch Maedi-visny' Před přemístěním na svod se

sérologické vyšetření neprovádí. Do potvrzení se uvede datum zdravotní zkoušky, provedené
v souladu s ,,Metodikou kontroly zdraví anařízené vakcinace"'

d) svodu ve vztahl ke katarální lrorečce ovcí (dále jen,,KHo") se mohou zúčastnit ovce
z České republiky, vakcinované i nevakcinované, které

- musí bfi sedm dnů před svodem chráněny repelentem před napadením
vektofem a ďoprovázeny dokladem, Ve kterém bude uveden datum ošetření

anáZev použitého repelentního přípravku. Vozidla přepravující zvíŤata na svod
i ze svodu, musí b1.t ošetřena desinsekčním přípravkem. Ve vozidle musí b}t
záznam o datu provedení desinsekce a o názvv použitého desinsekčního
prostředku' Během svodu musí b1t zviŤata chráněna před napadením vektorem.

2) Mlád'ata, která ještě nedosahují věku pro provedení zdravotních zkoušek musí bý doprovázena
potvrzením o provedení zdravotních zkoušek (popř. nařízených vakcinací) u zviřat stáda původu

dle ,,Metodiky kontroly zdraví anaŤízené vakcinace"'

Ve všech případech, kdy se hovoří o ,,potvrzení" musí bý tento doklad vystaven nebo potvrzen

soukromým veterinárním lékařem.

Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajisti pořadatel.

Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky seznam

chovatelů ovcí a koz, kteří vystavují zviÍata. Tento seznam musí obsahovat tyto údaje:

_ jméno a název clrovatele

- adresu a sídlo chovatele

- registrační číslo hospodářství a identifikační čísla zviřat s uvedením počtu zvířat,

původem z j ednotliých hospodářství

6) ZvíÍata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkotr se nesmí zúčastnit svodu.

7) Prostory a zaÍízení, ve kteých se zvířata zdržova|a, musí být po skončení svodu řádně očištěny,

dezinfikovány a ošetřeny protiplísňovým prostředkem.

8) Dopravní prostředky a zatizení, které byly využíý k přepravě hospodářských zviÍat na svod musí

br{ po lyložení zvířat r,yčištěny a dezinfikovány.

9) Týo veterinární podmínky mohou býznákazoqých důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny.

10) Ty.to veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.

11) Pořadatel má schválený Íád ochrany zviÍatč,j.5583/2005-11020.
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