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Sdělení k plánované oboře
Vážený pane místostarosto,
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj (dále „správní orgán“) dne 20. 3.
2018 obdržela Váš email s nesouhlasným stanoviskem obce s výstavbou oplocení pro budoucí oboru
pro chov divokých prasat společnosti Enlino, a. s., na jejich pozemcích v katastru obce Litošice.
K výše uvedenému Vám sdělujeme, že krajská veterinární správa se na žádost zřizovatele obory
vyjadřuje k podmínkám chovu daného druhu zvířete v oboře dle § 18 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Toto vyjádření je podkladem pro uznání obory příslušným
orgánem státní správy myslivosti.
Dále se krajská veterinární správa podle § 56 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost podnikatele vyjadřuje závazným posudkem jako podkladem ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro
vydání kolaudačního souhlasu, jde-li o stavby nebo zařízení, které podléhají státnímu veterinárnímu
dozoru, a dále v případech, bude-li stavba nebo zařízení používáno jako útulek pro zvířata, anebo
k ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu.
V obou případech posouzení správního orgánu spočívá v hodnocení podmínek chovu, popř. projektové
dokumentace, z veterinárního hlediska a nelze navrhované podmínky chovu zvířat v oboře neschválit,
případně vydat nesouhlasný závazný posudek v případě, že zamýšlené podmínky chovu zvířat, popř.
stavby nejsou v rozporu s právními předpisy na úseku ochrany zdraví a pohody zvířat.
V současné nákazově nepříznivé situaci platí na území celé České republiky mimořádné veterinární
opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat, které v čl. 1 nařizuje všem
uživatelům honiteb intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví
s možností využití i za běžných podmínek nepovolených způsobů lovu. Také se zapovídá přikrmování
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prasat divokých, s výjimkou obor uznaných pro chov prasete divokého. V oborovém chovu prasat má
člověk možnost účinně regulovat počty zvěře a lépe sledovat nákazovou situaci. Z platného mimořádného veterinárního opatření nevyplývá zákaz budovat obory pro chov černé zvěře.
S pozdravem
MVDr. Josef Boháč
ředitel
v zastoupení MVDr. Radek Axmann
podepsáno elektronicky
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