Postup při nálezu uhynulého prasete a proplácení nálezného na okrese Třebíč

1) Po nalezení uhynulého prasete informujte vždy KVS pro Kraj Vysočina, pracoviště
Třebíč – MVDr. Hnízdilová 724225160, popř. MVDr. Horáková 602355345
Nebo krizovou linku KVS 720995209 (linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné
situace, hromadné úhyny)
V rámci telefonátu se vždy dohodneme na konkrétním postupu a odběru vzorků či
odvozu celého kadáveru k vyšetření. Vyšetření vzorků na klasický mor prasat a africký
mor prasat (dále jen KMP a AMP) bude vždy provedeno v SVÚ Jihlava.
Každý případ vyžaduje konkrétní řešení, níže však uvádím nejčastější možné situace.
-

-

pokud se uhynulý kus nachází v dostupném terénu, má nižší hmotnost – zajistěte
jeho odvoz na pracoviště KVS v Třebíči nebo přímo do SVÚ Jihlava
pokud se kus nachází v těžko dostupném terénu (např. v řece, ve srázu atd.) –
bude KVS pro Kraj Vysočina povolán k asistenci s jeho vyproštěním a přiblížením
ke komunikaci hasičský záchranný sbor – v tomto případě je třeba udat přesný

popis místa nálezu, ideálně GPS
-

u kusů, které mají vysokou hmotnost a nelze je tedy dopravit k vyšetření celé, je
třeba (za asistence pracovníků KVS pro Kraj Vysočina) odebrat vzorky k vyšetření
na KMP a AMP. Zbylé části kadáveru musí být neškodně odstraněny – odvozem
do asanačního ústavu Agris spol. s r.o., Medlov 175, 664 66, tel. 777 739 831,
546 443241.
Náklady za odstranění těchto vedlejších živočišných hradí dle legislativy
obce, v jejímž katastrálním území k nálezu došlo ( § 40 odst. 3 zákona č.
166/1999Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění). Od dané obce bude následně vyžádáno potvrzení o odvozu
vedlejších živočišných produktů.
Pokud bude KVS informována o nálezu uhynulého prasete občany, kteří nejsou
myslivci, bude vždy kontaktovat mysl.hospodáře jednotlivých honiteb a dále se na
dalším postupu domlouvat s nimi.

Nálezné ( nyní 2000Kč/ks) bude vyplaceno osobě, která se podílí na odvozu či
odběru vzorků a poskytuje součinnost, a to na základě podepsaného potvrzení o
nalezení černé zvěře a splnění výše uvedených pokynů.
Vzorky či kadávery jsou vyšetřeny v SVÚ Jihlava na základě objednávky
laboratorního vyšetření na KMP a AMP (zajišťuje KVS pro Kraj Vysočina).

