Úřední deska: Státní veterinární správa

Č. j. SVS/2019/082280-S

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS SVS
pro Středočeský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán 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, vydává toto nařízení, kterým rozhodla o

ukončení mimořádných veterinárních opatření
k prevenci a tlumení moru včelího plodu
nařízených na základě Nařízení KVS SVS pro Středočeský kraj č.j.: SVS/2018/076992-S o
mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu ze dne 25. 6. 2018 a v
souladu s ustanovením § 17 odst. (1) veterinárního zákona prohlašuje tuto nákazu za zdolanou.
Čl. 1
Odůvodnění
V souvislosti s výskytem moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Rynholec, v k.ú.
744671, v okrese Rakovník, Středočeský kraj, nařídila KVS SVS pro Středočeský kraj dne 25. 6. 2018
pod č.j. SVS/2018/076992-S mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
(dále též „MVO“) s platností pro stanovené ochranné pásmo této nákazy, zahrnující katastrální území:
Lány (č.k.ú. 679046), Rynholec (č.k.ú. 744671), Vašírov (č.k.ú. 679062), Honice (č.k.ú. 755559), Nové
Strašecí (č.k.ú. 706744) a Stochov (č.k.ú. 755567).
Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu byly splněny povinnosti vyplývající z Nařízení MVO
č.j. SVS/2018/076992-S a zároveň uplynula pozorovací doba jednoho roku od vyhlášení a, pominuly
okolnosti, které si nařízení výše uvedených MVO vyžádaly, bylo rozhodnuto tak, jak je shora uvedeno.
Čl. 2.
Závěrečná ustanovení
(1) 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 Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž
území se týká.
(2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zároveň zrušuje Nařízení KVS SVS pro Středočeský kraj č.j.
SVS/2018/076992-S ze dne 25. 6. 2018 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a
tlumení moru včelího plodu.
(3) Tímto nařízením nejsou dotčena jiná nařízení SVS platná pro stejné území.
V Benešově dne 04.07.2019
MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky
Obdrží:
Krajský úřad Středočeského kraje
Městský úřad obce s rozšířenou působností Rakovník, Kladno
Obecní úřady obcí: Lány, Nové Strašecí, Rynholec a Stochov
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