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Nařízení Státní veterinární správy
Ústřední veterinární správa Státní veterinární sprárĺy jako místně a věcně příslušný správní
orgán podle ustanovení $ 48 odst. 1 písm' c) zák' č. 166/1999 Sb., oveterinárni péči
a.o'změně někteých souvisejícíchzákonů (veterinární zákon), ve zněnípozdějšíchpředpisů
(dále jen veterinární zákon), mění ke dni Účinnosti tohoto nařzení mimořádhá veierinärní
opatięn! nařízená nařŹením Státní veterinární správy ze dne 16. bŕezna 2022,
č. j.

SVS/2022|037830-G takto:

V článku 2 písmeno c) zní

cÁsr PR\^í

,,c) dovoz zvŤat původem z Ukrajiny, pro něŽ by|y dovozní podmírnky stanoveny
(harmonizovány) na Úrovni Evropské unie, pokud daná zásilka splňuje dovozní podmínký
stanovené předpisy Evropské unie a byla podrobena pohraničníveterinární kontrole
na stanovišti hraničníkontroly v místě prvního vstupu do Evropské unie s uspokojĺrným
4isledkem, nebo".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

ČÁsr DRUHÁ
Společná a závěrečná ustanovení
nařízení nabý1vá podle $2 odst. 1 a $ 4 odst. 1 a2zákonač,.35t2o21Sb., o Sbír.ce
právních předpisů Územních samosprávných celků a někteých správních Úřadů z důvodu
naléhavéhoobecného zĄmu, platnostijeho vyhlášením formou zveřejněníve Sbírce právních
předpisů a Účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Datum a čas vyhlášení
nařízení je vyznačen ve Sbír"ce právních předpisů.
(1) Toto

(2) Toto nařízeníse vyvěšuje na úředníchdeskách krajského úřadu a všech obecních
ýká, na dobu nejméně 15 dnů a musíbýt kaŽdému přístupnéu krajské
veterinární správy, krajského Úřadu a všech obecních Úřadů' jejichŽ uzemí se ýká.
Úřadů, jejichŽ ,jzemí se

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámenĺo rryhlášení naŕízeníve Sbírce právních
předpisů na své Úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení

vyrozuměna.
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