Č. j. SVS/2018/062867-B

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský 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, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b), e) a § 54 odst. 1
písm. a), b), d) a odst. 2 písm. a) citovaného zákona a ustanovením § 11 odst. 2 vyhlášky č. 18/2018
Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání
některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihomoravském kraji:

Čl. 1

Vymezení ochranného pásma
Ochranným pásmem nebezpečné nákazy moru včelího plodu se stanovují katastrální území:
Líšeň (612405), Horákov (641847), Mokrá u Brna (698199), Podolí u Brna (724254), Velatice (777633),
Tvarožná (771970), Sivice (747840) a Bedřichovice (601381)

Čl. 2

Opatření v ochranném pásmu
(1) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje:
a) Nejpozději do 30. 6. 2018 zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev včetně jejich
odevzdání schválené laboratoři k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu, pokud
toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících; každý jednotlivý vzorek může být tvořen
smísením měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev. K zajištění těchto vzorků se nařizuje vložit
do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí
měli.
b) Zákaz přemísťovat včely a včelstva z ochranného pásma; přemístění včel a včelstev uvnitř
ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti
chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce
moru včelího plodu ne starším 12 měsíců.
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Čl. 3

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. 4

Společná a 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 Jihomoravského kraje. Nařízení Státní veterinární správy musí být
každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území
se týká.
2) Podle ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel
a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých
souvisejících vyhlášek, ukončí krajská veterinární správa, která nařídila opatření v ochranném pásmu,
tato opatření:
a) nejdříve 6 měsíců ode dne likvidace utracených včelstev a likvidace včelařského příslušenství
v ohnisku, pokud byla v ochranném pásmu splněna nařízená ochranná a zdolávací opatření a zároveň
všechny odebrané vzorky prokázaly negativní výsledek, nebo
b) nejdříve 12 měsíců ode dne likvidace včelstev a včelařského příslušenství v ohnisku, pokud nebyla
v ochranném pásmu splněna nařízená opatření.
V Brně dne 23.05.2018

MVDr. Jaroslav Salava
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
podepsáno elektronicky
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