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Nařízení Státní veterinární sprffi-

IGajská veterinární správa Státní veterinární správy pro olomoucký kraj, jako místně a věcně
příslušný správní orgán podle ustanovení $ 49 odst. 1 písm. c) zák. č. L66l1999 Sb., o
veterinámí péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vsouladu sustanovením $ 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a odst. 3

veterinámího zákota a $ 15 veterinámího zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření :

cl. 1

Tato mimořádná veterinámí opatření se nďizují za učelem tlumení a zaÍnezení šíření
nebezpečné nékazy _ moru včelího plodu v olomouckém kraji

Rozhodnutím Krajské veteriniírní
čj' SVS/20I3l071269-M ze dne
účinností od 01.1I.2013 

:;

Rozhodnutím Krajské veterinární
čj. SVS/20I3l069]00-M ze dne

účinností od 23.10.2013

ct.2
Vymezení ohniska

správy Státní veteinární správy pro olomoucký kraj pod
0l.01.2013 vkatastru obce Velké Losin}', k.ú. 779083, s

správy Státní veterinámí správy pro olomoucký kraj pod
23.10.2013 vkatastru obce Staré Město, k.ú. 754528, s

cl.3
Vymezení ochranného pásma

ochranným pásmem (oP) vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedených ohnisek
nákazy, s přihlédnutím k zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto
předpisem vymezují katastrální uzemí níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:

Vk.ú' obce Staré Město - č.k.ú. 754528 _ obce Branná u Šumperka (609441). Habartice
u Jindřichova (660353)' Hynčice pod Sušinou (653926), Chrastice (653934), Kunčice
podKralickým Sněžníkem (677086)' Malé Vrbno (754510)' Nová Seninka (757756), Staré
Město pod Kralickým Sněžníkem (754528)' Stříbmice (757764), Šléglov (781801), Velké
Vrbno (154544),Vikantice (781819), Vysoké Žibřidovice (788368) - na okr. Šumperk
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V k'ú. obce Velké Losiny - č.k.ú. 779083 - obce Bukovice u Velkých Losin (616028),
Filipová (687065), Kociánov (68708l), Loučná nad Desnou. Maršíkov (691909), Pekďov
(660370), Petrov nad Desnou (719790), Rapotín (739359), Rejhotice (687103), Rejchartice
u Šumperka QaOB9), Sobotín (75206I), Velké Losiny (779083), Vernířovice u Sobotína
(780235),Žárová(794643) - na okr. Šumperk

čl.l
Opatření v ochranném pásmu

Všem chovatelům včel, a to bez ohledu zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů
nebo v jiné organizaci nebo neorganizovaní, jejichž stanoviště včelstev se nachází na
Írzemí tímto předpisem vymezených ochranných pásem dle čHnku 3. tohoto Nařízení,

se nařizuje:
(1) Provést v době vhodné z hlediska biologie včel prohlídku včelstev s rozebráním

včelího ďíIa a to chovateli včel samotďmi nebo k tomuto úkonu oprávněnými
prohlížiteli Čsv. o qýsledku prohlídky včelstev s důvodným podezřením na qýský
moru včelího plodu (zjištění onemocnění plodu s příznaky moru včelího plodu)
informovat Krajskou veterinámí sprár,u Státní veterinární správy pro olomoucký kraj,
třída Míru I0I,7]9 00 olomouc, tel. č.585700730, 58570073I,ID datové schriínky:
7xg8dcq, fax : 5 8 5 70 07 46, e-mail : epo datelna.kvsm(Esvscr.cz

(2) Při prohlídce včelstev je nutné použít ochranné rukavice (gumové nebo
pro jednorázové pouŽití). Po skončení prohlídky provést dezinfekci rukou, oděvu,
obuvi a gumových rukavic.

(3) Zzkaz přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma' Přemístění včelstev
a matek v rámci ochranného pásma nebo do ochranného pásma je možné jen se
souhlasem Krajské veteriniírní správy Státní veteriniírní správy pro olomoucký kraj,
vydaným na zžklaďě Žádosti chovatele doložené negativním ýsledkem laboratomího
vyšetření směsného vzorku měli na přítomnost původce moru včelího plodu.
Nezďazovríní věelího díla, nedezinfikovaných ú1ů, včelařských potřeb, pomůcek
a zaŤízeni pocházejícich z nákazově neznámých zdrojů do chovu včel.

(4) V pozorovací době sledovat zdtavotní 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 předmětné nékazy, např. roztok 0,5 yo

chlornanu sodného s 5 oÁ hydroxidu sodného za dodržení bezpečnostních opatření
nařízených výrobcem.

(5) Zajistit odebrání a odevzdání vzorků zimní včelí měli ( nejvýše od 10 včelstev
v jednom směsném vzorku) k současnému ryšetření na varoázu a mor včelího
plodu, a to nejpozději do L5.02.2014 na místně příslušné pracoviště KVS olomouc
v chovech včel na všech stanovištích včelstev ve vymezených ochranných pásmech
tímto NďízenÍm. Požadavek na toto vyšetření řádně lyznačit na objednávce
k vyšetření i na obalu vzorků. K zabrěnění případné možnosti rozšíření původce
nákaz1 do chovů zďravych včel, zabalit odebraný vzorek zimní včelí měli
za jednotlivé stanoviště do nepropustného obalu. obal musí bý,t řádně označen úplnou
adresou chovatele, registračním číslem chovatele včel, iegistračním číslem stanoviště
včel, údajem o poŽadovaném vyšetření a počtu včelstev v daném vzorku a datem
odběru vzorků'
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čt. s

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto
opatření může správní otgén podle ustanovení $ 71 nebo $ 72
pokutu až do výše:

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

mimořádných veterinárních
veterinárního zákona lložit

$'zickou osobu.

čt. o

Společná a závérečná ustanovení

(1) Toto naŤízení Státní veterinární správy nabývápodle ustanovení $ 76 odst. 3 písm. a)
veterinámího zékona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení
se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu olomouckého kraje.
Vyvěšuje se na úřední desce Krajského úřadu olomouckého kraje a všech obecních
úřadů, jejichžuzemí se !ýká'

(2) Dnem účinnosti tohoto naŤízení se zrušuje naÍízení Státní veteriniírní správy
čj. SVS/20l2l018893-M ze dne 17'09.2012 a nařízení Státní veterinámí správy ěj.
SV S I 20121 021 623 -M ze dne 22.t0.20 12.

V Olomouci dne 12.11.2013

MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel Krajské veterinární sprár,y

Státní veterinární správy pro olomoucký kraj
podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne 1-3. 11-.2a13

5e jmuto dne 29.1-1.201-3
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