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Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro olomoucký kraj, dále také ,,Kvs
olomouc", jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení $ 49 odst. 1 písm. c)

zák. č. 166l1999 Sb., o veteriniární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární

zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále také ,'veterinární zákon", v souladu s ustanovením

$54odst. 1aodst.2písm.a)aodst.3veterinárníhoziákonaa$15veteriniiriríhozákona
nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.

cl. 1

Toto nařízení je záxazné pro všechny chovatele včel s chovy včel umístěných na katastrálních
ízemích vyjmenovaných v článku 2 tohoto Nařízení svs č. j. SvS/2012l027623-M, atobez
ohledu zdajsou organizovaní v Českém svazu včelařů ( dále;en Čsv ) nebo vjiné organizaci
nebo neorganizovaní. Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) se
naŤizljí k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou _ morem včelího
plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke Zjištění výskytu této nebezpeěné nákazy _ moru
včelího plodu, potvrzeného náIezem původce ÍéÍo nákazy laboratorním vyšetřením a návazně
vymezených ohnisek nákazy v následných chovech včel chovaných na stanovištích včel
v olomouckém kraji:

Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. SvS/2012t020308-Mze dne 24.0g.2012 v katastru
obce Loštice , k.ú. 686883' s účinností od 24. 09.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. SVS/2012I020600-M ze dne 9. 10. 2012 v katastru
obce Líšnice o k.ú. 685119' s účinností od' 9. 10.20|2
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. svs/2012l020292-M ze dne 24.09.2012 v katastru
obce Žáďovice, k.ú.686891, s účinností od'24.09.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. SvS/2012l020297-M ze dne 24.09.2012 v katastru
obce Bouzov, k.ú. 608696' s účinností od' 24.09.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. SVS/2328-5{2012-KVSM ze dne 15. 08. 2012
v katastru obce !!!ry, k.ú. 78l7l1'., s účinností od 15. 08,2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. svs/2329-5I2012-KVSM ze dne 15. 8. 2012
v katastru obce Vidnava, k.ú. 781711^' s účinností od L5. 8.2012
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Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. SVS/2330-5|2012-KVSM ze dne 15. 8. 2012

v katastru obce Vidnava, k.ú. 7817ll, s účinností od L5. 8,2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. SVS/2331-5{2012-KVSM ze dne 15. 8. 2012

v katastru obce $!nava, k.ú. 78t71l, s účinností od 15. 8.2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. svs/2012l0l4273-M ze dne 28. 8. 20t2 v katastru
obce Velká Kraš , k.ú. 778486, s účinností od 28. 8.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. SvS/2012l0l4281-M ze dne 28. 8. 2012 v katastru

Rozhodnutím KYS olomouc pod č. j. svs/2012l021872-M ze dne 4. l0.2012 v katastru

obce Vidnava, k.ú. 7817|l, s účinností od 4. |0.20|2
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. Svs/2012l02530l-M ze dne 12.l0.20t2 v katastru
obce Velká Kraš , k.ú. 778486, s účinností od' 12. 10.2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. svs/2012l025247-M ze dne 12. 10.2012 v katastru

Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. SYs/2012l025313-M ze dne 12.l0.2012 v katastru
obce $!ifu!-o k.ú. 778486, s účinností od 12.10.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. Svs/2012l025331'-M ze dne 12. L0.20l2 v katastru
obce Vidnava, k.ú. 781711., s účinností od 12.10.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. Svs/2012l02638t-M ze dne 17. 10. 2012v katastru
obce Vidnavao k.ú. 78t711, s účinností od 17. 10.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. Svs/2012l026365-M ze dne 17. 10. 2012 v katastru
obce Vidnava, k.ú. 7817||, s účinností od 17. 10.2012

Čl.z

ZÍízení ochranného pásma

ochranným pásmem (oP) vymezeným v okruhu 5 km kolem ohnisek nákazy,

s přihlédnutím k zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem

vymezují katastrální (lzemí níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:

V k.ú. obce Loštice _ č.k.ú. 68ó883 _ obce Loštice (686883)' Doubravice nad Moravou
(631302), Lechovice u Pavlova (718459), Líšnice u Mohelnice (685119)' Mitrovice,
Mohelnice (698032), Moravičany (698610)' Palonín (7174'79), Pavlov u Loštic ('718467),

Podolí u Mohelnice (724327), Radnice (738131), Svinov u Pavlova (]18475), Újezd u

Mohelnice (773760), Vacetín (780651)' Veselí u Mohelnice (780669)' Vyšehorky (685127),

Zavadilka(718483), Žádlovice (686891) na okr. Šumperk;

Bezděkov nad Třebůvkou, Bílá Lhota, Bouzov, Červená Lhota u Řimic, Doly u Bouzova'

Hvozdečko' Jeřmaň, Kozov, obectov, olešnice u Bouzova, Podolí u Bouzova na okr.

Olomouc.

V k.ú. obce Lffnice _ č.k.ú. 685119 _ obce Bušín u Studené Loučky (758213), Křemačov
(675725), Lechovice u Pavlova (718459), Líšnice u Mohelnice (685119), Loštice (686883)'

Mírov (69552I), Mírovský Grunt (695548)' Mohelnice (698032), Pavlov u Loštic (718467),

Podolí u Mohelnice (724327)' Radnice (738131)' Studená Loučka (75822I), Svinov u
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Pavlova (718475), Újezd u Mohelnice (773760), Vacetín (780651), Veselí u Mohelnice
(780669), Vyšehorky (685127),Žádlovice (686891), na okr. Šumperk

Bezděkov nad Třebůvkou (608688), Jeřmaň (608726), Podolí u Bouzova (72430I) na okr.

Olomouc.

Vk.ú. obce Žád|ovice _ č.k.ú. 686891 - obce Doubravice nad Moravou (631302),

Křemačov (675725), Lechovice u Pavlova (718459), Libivá (682926), Líšnice u Mohelnice
(685119)' Loštice (686883), Mitrovice' Mohelnice (698032), Moravičany (698610)' Palonín

(7I74]9), Pavlov u Loštic (718467), Podolí u Mohelnice (724327), Radnice (738131)' Svinov

u Pavlova (7L8475),Újezd u Mohelnice (773760), Vacetín (780651), Veselí u Mohelnice
(780669), Vyšehorky (685127),Zavadtlka(718483), Žádlovice (686891) na okr. šumperk;

Bezděkov nad Třebůvkou (608688), Bílá Lhota (603953), Bouzov (608696), Červená Lhota u

Řimic (745596), Doly u Bouzova (608700), Jeřmaň (608726), obectov (]24289), Podolí u
Bouzova (72430I'S rua okr. Olomouc.

v k.ú. obce Bouzov _ č.k.ú. 608696 _ obce Bezděkov nad Třebůvkou (608688), Bílá Lhota

(603953)' Blažov (672011), Bouzov (608696), BÍezina (688665), Červená Lhota u Řimic
(745596), Doly u Bouzova (608700), Hrabí (603961)' Hvozdečko (608718)' Javoříčko

(688673), Jeřmaň (608726), Kadeřín (672025), Kovářov u Bouzova (671487), Kozov
(672033), obectov (724289), olešnice u Bouzova (724297), Podolí u Bouzova (72430I),

Střemeníčko (757501), Svojanov u Bouzova (67204I)' Veselíčko (688690) na okr. olomouc;

Vacetín (780651), Veselí u Mohelnice (780669)' Zavadilka (718483), Žád|ovice (686891),

Lechovice u Pavlova (718459), Palonín (717479), Loštice (686883)' Pavlov u Loštic
(7l8467),Radnice (738131) na okr. Šumperk;

ospělov (688487) na okr' Prostějov

V k.ú. obce VidnaYa _ č.k.ú. 781711_ obce Dolní Cervená Voda ( 753696 ), Fojtova Kraš (
'77845I ), Horní Heřmanice u Bernartic ( 60284I ), Hukovice u Velké Kraše (778460 ),

Kobylá (667404), l/ralá Kraš ( 778478 ), Stará Červená Voda ( 753688 ), Velká Kraš (
778486 ), Vidnava (78t7II) na okr. Jeseník

v k.ú' obce Velká Kraš _ č.k.ú. 778486 - obce Vidnava (781711 )' Velká Kraš ( 778486 ),

MaláKraš (778478 ),FojtovaKraš(77845I ),HukoviceuVelkéKraše (778460 )'Dolní
Červená Voda ( 753696 ), Stará Červená Voda ( 753688 )' Kobylá ( 667404 )' Horní
Heřmanice u Bernartic (60284I ) na okr. Jeseník

čt. s

opatření v ochranném pásmu '

Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště včelstev se nachází na únemítímto předpisem

vymezeného ochranného pásma dte článku 2. tohoto Nařízení se nařizuje:

(1) V jarním období roku 2013 - povinnost provedení klinických prohlídek s rozebráním
včelího díla, a to chovateli včel samotnými nebo k tomuto úkonu oprávněnými
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prohlížiteli CSV, a to aŽ v době vhodných klimatických podmínek z hlediska
biologie včel. o výsledku prohlídky včelstev s důvodným podezřením na výskyt
moru včelího plodu (zjištění onemocnění plodu s příznaky moru včelího plodu )
neprodleně informovat KVS olomouc' třída Míru I0I,779 00 olomouc, tel. č.

585700730, 585700731, ID datové schránky : 7xg8dc9, fax: 585700746, e-mail:
epodatelna.kvsm @ svscr.cz

(2) PÍi prohlídce včelstev je nutné pouŽít ochranné rukavice ( gumové nebo pro
jednorázovépolžití ). Po skoněení prohlídky provést dezinfekci rukou' oděvu, obuvi a

gumových rukavic.
(3) Zákaz přemísťování včel a matek z ochranného pásma. Přemístění včel a matek

v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS olomouc, vydaným na
zákJadě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření
směsného vzorku měli na přítomnost původce moru včelího plodu. Nezďazování
včelího dfla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb' pomůcek a zaÍízení
pocházejicíchznákazově neznámých zdrojů do chovu včel.

(4) V pozorovací době sledovaÍ zdravotní stav včelstev, provádět pravidelný úklid,
zejména likvidaci a neškodné odstraňování neupotřebitelného materiálu nejlépe
spálením a pruběžnou dezinfekci stanovišť. Jako dezinfekční prostředek je možno
použít prostředky účinné proti původci předměÍné nákazy, např. roztok 0,5 7o

chlornanu sodného s 5 vo hydroxidu sodného za dodržení bezpečnostních opatření
nalízených výrobcem'

(5) V chovech včel na všech stanovištích věelstev vymezeného ochranného pásma tohoto
Nařízení, zajistit odebrání a odevzdání vzorků zimní včelí měli ( nejvíce z 10
včelstev v jednom směsném vzorku) k současnému vyšetření na varoázu a mor
včelího plodu, a to nejpozději do t5.02.2013 na nejbližší pracoviště KVS olomouc
místa daného stanoviště Věel, a to v Sumperku, Jeseníku nebo v olomouci.
Požadavek na toto vyšetření řádné vyznačit na objednávce k vyšetření i na obalu
vzorků!

(6)Kzabránění případné možnosti rozšíření původce nákazy do chovů zdravých včel,

zabalit odebraný jeden směsný vzorek včelí měli do nepropustných obalů. obal musí
být řádně označen celou adresou chovatele' registračním číslem chovatele /včelaře,

registračním číslem stanoviště včel, údajem o požadovaném vyšetření a počtu včelstev

v daném vzorku.

cl.4

Opatření na celém územíolomouckého kraje

(1) Všem chovatelům včel na území olomouckého kraje Se v r. 2012 zakazuje provádět
jakoukoliv léčbu včelstev v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy _ morem
včelího plodu.

(2) Ye všech včelstvech v ochranném pásmu a mimo ně jsou chovatelé včel povinni
dodržovat následující preventivní opatření:

a) Zjlšťovatpříčiny zimních úhynů a slábnutí včelstev,
b) nepoužívat med, pyl, plásty a vosk pocházející z oblastí a chovů včel s neznámou

nákazovou situací pro krmení a chov věel,
c) nezařazovat včelí dílo, nedezinfikované úly, včelařské potřeby, pomůcky azaÍízení ďo

chovu věel z oblastí a chovů včel s neznámou nákazovou situací,
ď) zamezitpřístupu včel do neobsazených úlů a včelího dfla,
e) udržovat príndné (l|y bez včelího díla,
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vyhledávat a utrácet roje neznámého původu a divoce žijicích včelstev,
pravidelnou obnovu včelího díla' obnovu a náhradu starých úlů a likvidovat vyřazené
íly,
soustavně omezovat v chovech včel intenzitu roztočů Varroa destructor _ kleštft včelí,
jako možného šiřitele předmětné nákazy,
provádět pruběžnou dezinfekci prostředky účinnými proti původci předmětné nákazy
úlů' souší, včelařských potřeb a pomůcek.

cl.5

Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza postihující zavíěkovaný včelí plod. Původcem této
nákazy je bakterie Paenibacillus larvae' Nákaza se šíří infikovanou potravou vče|, zalétlými
včelami a roji, loupeŽí, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou
rozšiřovat i roztoči (např. Varroa destructor - kleštík včelí ) a jiní škůdci. V zevním prostředí
velmi odolné spory původce nákazy se dostanou s potravou do trávícího traktu larev včel kde
vyklíčí, pomnoží se' zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších
tělesných tkání. Yýrazné pÍíznaky se projeví aŽ u zavíčkovaného plodu. Plást bývá
nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá.
Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v
lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno. Konečným stádiem
roz7ožení larvy je příškvar, který pevně Ipí na spodní stěně buňky a ne|ze ho odstranit bez
porušení buňky. Ve svém důsledku dochází ke snížení životaschopnosti včelstva až kjeho
úhynu.

čt. o

Sankce

Za nesplnění nebo porušení vyplývajících Z těchto mimořádných veterinárních opatření může
správní orgán podle ustanovení $ 71 nebo $ 72 veterinárního zákonauložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč,jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající.

ct.7

Společná a závěrečnáo.tu.roo"r,í

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 olomouckého kraje a všech
obecních úřadů, jejichŽ(lzemí se týká.
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Doba jeho platnosti se stanovuje do zrušení všech v něm uvedených mimořádných
veterinárních opatření. Nařízení je každému přístupné u KVS olomouc, u Krajského úřadu
olomouc a u všech obecních a městských úřadů, jejichž ízemí se týká'

KVS olomouc rozhodne o změně nebo ukončení těchto ochranných a zdolávacích opatření,
jestliže v průběhu pozorovací doby jednoho roku po likvidaci včelstev a provedení
ochranných a zdolávacích opatření v daných ohniscích nedojde ve zÍízeném a vymezeném
ochranném pásmu kolem těchto ohnisek k dalšímu výskytu moru včelího plodu.

V olomouc| dne 22. Ííjna 2012

ť}T€ s K &1$č $tffi F{EE$ $ K{;\ ffi $ Tštt:s

MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel

Krajské veteriniární správy Státní vetennární správy
pro olomoucký kraj
elektronicky podep sdno

Vyvěšeno na úřední desku dne :

25. L0 .2072

Sejmuto dne :
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