Úřední deska: Státní veterinární správa

Č. j. SVS/2019/045445-E

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a), b) a e), § 17 odst. 4, § 54 odst. 1
písm. a), b), d), e) a l) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji:
Čl. 1
Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2019/
045231-E ze dne 4. 4. 2019 vyhlásila stanoviště chovu včel reg. č. CZ 90274608 v Hošťalovicích
v k. ú. 646148 Hošťalovice, GPS 49°56'18.228"N, 15°34'18.426"E, a to s účinností od 4. 4. 2019.
Čl. 2
Vymezení ochranného pásma
Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje následující katastrální území: 646130 Březinka
u Hošťalovic, 616061 Bukovina u Přelouče, 771571 Bumbalka, 755575 Holotín, 646148 Hošťalovice,
693871 Jetonice, 701033 Licomělice, 684678 Licoměřice, 684686 Lipovec, 701041 Načešice, 723703
Podhořany u Ronova, 771589 Rašovy, 752681 Sovolusky u Přelouče, 755583 Stojice, 693901 Sušice,
761401 Svojšice u Choltic, 771597 Turkovice u Přelouče, 774685 Urbanice, 789038 Vyžice a 693910
Zbyslavec.
Čl. 3
Opatření v ochranném pásmu
(1)

Zakazují se přesuny včelstev a matek z ochranného pásma.

(2)
Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma
z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem
laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce moru včelího plodu ne starším 12 měsíců.
(3)
Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků letní měli
a předat je nejpozději do 11. 5. 2019 k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu ve schválené
laboratoři. Odběru musí být přítomen zástupce základní organizace Českého svazu včelařů. Vzorky
letní měli musí být odebrány jednotlivě z každého včelstva. K zajištění těchto vzorků se nařizuje vložit
nejpozději do 21. 4. 2019 do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu na dobu nejméně 14 dnů
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jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období. Požadavek na vyšetření
moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků.
(4)
Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést na stanovištích odběr
vzorků zimní měli a předat je nejpozději do 15. 2. 2020 k bakteriologickému vyšetření na mor včelího
plodu ve schválené laboratoři. Vzorek zimní úlové měli musí být odebrán nejdříve 30 dní po vložení
ometených a čistých podložek na dna úlů. V jednom směsném vzorku může být zastoupena zimní úlová
měl od nejvýše 10 včelstev. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na
objednávce k vyšetření i na obalu vzorků.
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až
do výše:
a)

100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b)

2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému
přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
V Pardubicích dne 10.04.2019
MVDr. Josef Boháč
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
podepsáno elektronicky
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