Č. j. SVS/2017/044777-J

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 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 § 54 veterinárního zákona nařizuje z důvodu výskytu moru včelího plodu v katastrálním
území Hlohov tato
mimořádná veterinární opatření
ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu
Čl. 1

Vymezení ochranného pásma
Ochranné pásmo zahrnuje následující katastrální území: Číhošť, Hlohov, Hroznětín u Číhoště,
Tunochody, Leština u Ledče nad Sázavou, Dobrnice, Vrbka u Ledče nad Sázavou, Zdeslavice,
Souboř, Hradec u Ledče nad Sázavou, Bělá u Jedlé, Dobrá Voda u Jedlé, Jedlá, Kozlov u Ledče
nad Sázavou, Olešná u Ledče nad Sázavou, Kynice, Prosíčka, Nezdín, Sychrov u Ledče
nad Sázavou.

Opatření v ochranném pásmu
1) Chovatelům včel v ochranném pásmu (dále jen „chovatelům“) se zakazuje přemísťování
včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma
je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj
Vysočina, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem
laboratorního vyšetření směsného vzorku měli ne staršího dvou měsíců.
2) Chovatelům se nařizuje neprodleně uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární
správy pro Kraj Vysočina o podezření na onemocnění včel nebezpečnou nákazou.
3) Všichni chovatelé včel v ochranném pásmu písemně nahlásí na Krajskou veterinární správu
Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina pracoviště Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279,
580 01 Havlíčkův Brod do 30.4.2017, a to buď přímo nebo prostřednictvím základní organizace
Českého svazu včelařů, následující informace: své jméno, adresu, telefonní spojení, registrační
číslo chovatele a registrační číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu chovaných
včelstev na stanovišti.
4) Chovatelům se nařizuje zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30. 4. 2017,
prostřednictvím základní organizace Českého svazu včelařů nebo individuálně provedení
odběrů vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na
původce moru včelího plodu v akreditované laboratoři, které Ústřední veterinární správa vydala
povolení k provádění veterinární a diagnostické činnosti. Vzorek se odebírá samostatně
z každého včelstva na stanovišti. Chovatel včel je povinen před odběrem měli zajistit vložení
distančních úlových podložek na dno každého úlu, jejich ponechání v úlu nejméně po dobu 12
až 14 dnů a následné vyjmutí a předání odebrané měli k laboratornímu vyšetření. Vzorky
z jednotlivých včelstev z jednoho stanoviště budou vyšetřeny jako směsný vzorek. Ve směsném
vzorku může být měl nejvíce z 10-ti včelstev.
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5) Opatření podle bodu 3) a 4) se netýká chovatelů včel, kteří provedli vyšetření na mor včelího
plodu v souladu s Nařízením Státní veterinární správy vydaným dne 20. 4. 2016 pod č. j.
SVS/2016/044850-J.
6) Chovatelům se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla
a v případě zjištění onemocnění plodu uvědomit o tom Krajskou veterinární správu Státní
veterinární správy pro Kraj Vysočina.
7) Chovatelům se nařizuje zajistit nejpozději do 31. 1. 2018, prostřednictvím základní organizace
Českého svazu včelařů nebo individuálně provedení odběrů vzorků zimní měli ze všech úlů
na stanovišti a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na původce moru včelího plodu
v akreditované laboratoři, které Ústřední veterinární správa vydala povolení k provádění
veterinární a diagnostické činnosti. Vzorek se odebírá samostatně z každého včelstva
na stanovišti po posledním nařízeném podzimním preventivním ošetření na varroázu,
nejpozději však před vložením ometených a čistých podložek na dna úlů k vyšetření vzorků
zimní měli na varroázu. Ze vzorků z jednotlivých včelstev z jednoho stanoviště bude vytvořen
jeden směsný vzorek. Ve směsném vzorku může být měl nejvíce z 10-ti včelstev.

Čl. 2

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) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 3

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 Kraje Vysočina a všech obecních úřadů, jejichž území
se týká.

V Jihlavě dne 06.04.2017

MVDr. Božek Vejmelka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajský úřad Kraje Vysočina
OÚ: Číhošť, Hradec, Jedlá, Kozlov, Kynice, Ledeč nad Sázavou, Leština u Světlé, Prosíčka, Bělá
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