
Příloha k vyhlášce č. 118/1987 Sb.

SEZNAM

pohraničních veterinárních stanic




Pohraniční	Kategorie	Vstupní	 Přeprava
veterinární	1)	 (výstupní)	zvířat
stanice	místo	povolena
(okres)	(do státu)	-
nepovolena
2)

1	2	3	4 

1. Cheb	II	a) Aš - železniční (NSR)	ne
(Cheb)	
b) Cheb - železniční (NSR)	ano

c) Pomezí nad Ohří -	ano
silniční (NSR)

d) Vojtanov -	ne
železniční (NDR)

e) Vojtanov -	ne
silniční (NDR)

2. Rozvadov	III	 Rozvadov -	ano
(Tachov)	silniční (NSR)

3. Domažlice	III	a) Domažlice -	ne
(Domažlice)	železniční (NSR)

b) Folmava -	ano
silniční (NSR)

4. Železná	III	Železná ruda -	ne
Ruda	silniční (NSR)
(Klatovy)

5. Strážný	III	Strážný - silniční	ne
(Prachatice)	(NSR)

6. Horní	III	a) Horní Dvořiště -	ano
Dvořiště	železniční (Rakousko)
(Český	b) Dolní Dvořiště -	ano
Krumlov)	silniční (Rakousko)

7. České	III	a) České Velenice -	ano
Velenice	železniční (Rakousko)

(Jindřichův	b) České Velenice -	ne
Hradec)	silniční (Rakousko)

c) Halámky - silniční	ne
(Rakousko)

d) Nová Bystřice -	ne
silniční (Rakousko)

8. Boží Dar	III	Boží Dar - silniční	ne
(Karlovy	(NDR)
Vary)

9. Cínovec	I	Cínovec (Zinnwald)	ano
(Teplice)	silniční (NDR)

10. Petrovice	III	 Petrovice	ne
(Ústí nad	silniční (NDR)
Labem)
11. Děčín	I	a) Děčín hlavní	ano
(Děčín)	nádraží (dovoz) -
železniční (NDR)

b) Děčín východ	ano
(vývoz) - železniční
(NDR)

c) zrušeno

d) Hřensko - silniční	ne
(NDR)

e) Hřensko - říční	ano
(NDR)

12. Rumburk	III	 Rumburk - železniční	ne
(Děčín)	(NDR)

13. Varnsdorf	III	 Varnsdorf	ne
(Děčín)	(Seifhennersdorf) -
silniční (NDR)

14. Hrádek	III	Hrádek nad Nisou -	ne
nad Nisou	železniční (NDR)
(Liberec)

15. Frýdlant	III	a) Frýdlant v Čechách	ne
v Čechách	(Zawidów) - železniční
(Liberec)	(PLR)

b) Habartice - silniční	ne
(PLR)

16. Harrachov	III	 Harrachov - silniční	ne
(Semily)	(PLR)

17. Královec	III	a) Pomezní boudy -	ne
(Trutnov)	silniční (PLR)

b) Královec -	ne
železniční (PLR)

c) Královec -	ne
silniční (PLR)

18. Meziměstí	III	 Meziměstí -	ne
(Náchod)	železniční (PLR)

19. Náchod	III	Náchod (Kudova Slone)	ano
(Náchod)	- silniční (PLR)

20. Lichkov	II	a) Lichkov (Miedzylesie)	ano
(Ústí nad	- železniční (PLR)
Orlicí)
b) Dolní Lipka -	ne
silniční (PLR)
21. Krnov	III	Krnov - silniční (PLR)	ne
(Bruntál)

22. Mikulovice	III	a) Mikulovice -	ne
(Šumperk)	železniční (PLR)

b) Mikulovice -	ne
silniční (PLR)

23. Petrovice	I	 Petrovice u Karviné -	ano
u Karviné	(Zebrzydowice) -
(Karviná)	železniční (PLR)

24. Bohumín	III	a) Bohumín (Chalupki) -	ne
(Karviná)	železniční (PLR)

b) Bohumín (Chalupki) -	ano
silniční (PLR)

25. Český	III	a) Český Těšín -	ne
Těšín	železniční (PLR)
(Karviná)

b) Český Těšín -	ano
(Cieszyn) - silniční
(PLR)

26. zrušena

27. Šatov	III	Šatov - železniční	ne
(Znojmo)	(Rakousko)

28. Břeclav	II	a) Břeclav -	ano
(Břeclav)	železniční (Rakousko)

b) Mikulov - silniční	ano
(Rakousko)

29. Praha	II	Ruzyně - letiště Praha	ano
(Praha)	- letecký

30. Brno	III	Brno - Tuřany (letiště)	ano
(Brno)	- letecký

31. Bratislava	I	a) Bratislava - Rusovce	ano
(Bratislava)	(Rajka) železniční
(MLR)

b) Bratislava - Rusovce	ano
(Rajka) silniční (MLR)

III	c) Bratislava - Devínská	ano
Nová Ves - železniční
(Rakousko)

d) Bratislava -	ano
Petržalka - silniční
(Rakousko)

e) Bratislava - přístav	ne
- říční (MLR, Rakousko)

f) Bratislava - Ivanka	ano
(letiště) - letecký

32. Komárno	I	a) Komárno (Komárom) -	ano
(Komárno)	železniční (MLR)

b) Komárno - silniční	ano
(MLR)

c) Komárno - přístav	ne
- říční (MLR)

33. Medvedov	I	 Medvedov	ano
(Dunajská	(Vámosszabadi) -
Streda)	silniční (MLR)

34. Štúrovo	I	Štúrovo - železniční	ano
(Nové Zámky)	(MLR)


35. Šahy	I	Šahy - silniční (MLR)	ano
(Levice)

36. Slovenské	III	 Slovenské Ďarmoty -	ano
Ďarmoty	silniční (MLR)
(Velký Krtíš)

37. Fiľakovo	III	a) Fiľakovo	ne
(Lučenec)	(Somosköújfalu) -
železniční (MLR)

b) Šiatorská	ano
Bukovinka
(Somosköújfalu)
- silniční (MLR)

38. Lenartovce	III	a) Lenartovce	ne
(Rimavská	(Bánréve) -
Sobota)	železniční (MLR)

b) Kráľ (Bánréve) -	ne
silniční (MLR)

39. Čaňa -	III	a) Čaňa	ano
Hraničná	(Hidásnémeti) -
pri Hornádě	železniční (MLR)
(Košice)
b) Hraničná pri	ano
Hornáde - silniční
(MLR)

40. Slovenské	III	a) Slovenské Nové Mesto	ne
Nové Mesto	- železniční (MLR)
(Trebišov)
b) Slovenské Nové Mesto	ne
- silniční (MLR)

41. Čierna nad	I	Čierna nad Tisou	ano
Tisou	- železniční (SSSR)
(Trebišov)

42. Vyšné	III	Vyšné Nemecké -	ano
Nemecké	silniční (SSSR)
(Michalovce)

43. Vyšný	III	Vyšný Komárnik	ne
Komárnik	(Barwinek) -
(Svidník)	silniční (PLR)

44. Plaveč	III	Plaveč - železniční	ano
(Stará	(PLR)
Lubovňa)

45. Mníšek	III	Mníšek nad Popradom	ne
nad Popradom	- silniční (PLR)
(Stará Lubovňa)

46. Poprad	III	a) Javorina (Lysá	ano
(Poprad)	Polana) - silniční
(PLR)

b) Lysá nad Dunajcom	ne
- silniční (PLR)

c) Podspády (Jurgów)	ne
- silniční (PLR)

d) Poprad - Tatry	ne
(letiště) - letecký

47. Dolný	III	a) Trstená - silniční	ano
Kubín (Dolný	(PLR)
Kubín)
b) Suchá Hora -	ne
silniční (PLR)


Poznámky:

1.	Kategorie 	I	-	pohraniční veterinární stanice s nepřetržitým (denním i nočním) provozem,

II	-	pohraniční veterinární stanice s denním provozem (od 7.00 hod. do 15.30 hod.),

III	-	pohraniční veterinární stanice bez pravidelné veterinární služby.

2.	Zákaz přepravy zvířat se netýká zvířat, která jsou dovážena, provážena nebo vyvážena jako neobchodní zboží bez veterinárního povolení ( § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky).






