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č. j. : svSlzo t+lo22555-U

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro ústecký kraj (dále jen KVSU), jako

místně a vjcně příslušný správní orgán podle § 47 odst. (4) odst. (8) a § a9 odst. (1) písm, c) zákona

č. 16611999 Sb., o vetérinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znéni,

(dálejen veterinární zákon), rozhodla o ukončení nařízených

mimořádných veterinárních opatření k tlumení a prevenci varroáry včel č. 1/2013, pod

č,j. : SVS/2013/049280-U ze dne 29,07,2013,

čt. r
úvodní ustanovení

(l) výše uvedeným právním předpisem nařidila kvsu mimořádná veterinární opatření k tlumení

a prevenci nebezpečné niú<azy varroázy včel v Usteckém kaji,

(2) Ohniskem nákazy bylo území Ústeckého kraje,

člz
Opatření proti nákaze

veterinární správou pod čj.: SVS/20l4i020204,G pro chovatele včel

k tlumení a^ zamezéní šíření varroázy včel mimořádná veterinámí
Dnem 19.03.20l4 byla Státní
v České republice naíízena
opatření

čls
zrušovací ustanovení

Toto nařízení zrušuje:

Nařízení krajskó veterinárni sprály státní veterinární 
_ 
správy pro ústecty kraj. uvedená

v Ňaři"ení t,\tzots č.j. Svs/2013/04 9280-IJ ze dne 29. 07. 20|3, nařízená dle § 54 odst, (l)

pir.. Ui, d), h), D, j), l) á odst. (2) písm. a) a oqs.t, (3) veteíinárního zákona při výskytu nebezpečné

iauuó ,^i*ary-v8et-v katastrálnich územích ústeckého kaje k tlumení a prevenci jejího šíření,

Gln +



ó,l
účinnost nařizení

(1)TotonařízeníKrajskéveterinárnísprávyStátníveterinámísprávynabývádle§76odst.(3)
piá.. ui u"t..inarního záiona platnosti a irčinňosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se

považuje den jeho vlvěšení nu ,ir.ani desce Krajského úřadu ústeckého kraje a všech obecnich

úřadů, jejichž území se týká.

(2)Nařízeníjev)^r'ěšgnonaúřednídesceKrajskéveterinárnísprávyStátníveterinární'správypro
ňrÍ.;ř/ Ú"" na elektronickJ úřední desci na adrese y-;*|*,1 ]:_.O?i:::^i,"_,]:_,**n
okresnich inšpektorátech Krajské veterinarni správy Státní veterinární správy pro UstecKy KIaJ,

Ústí nad Labem dne 0l,04.2014

otisk úředního razítka

MVDr. Petr Pilous
ředite1

elektronicky podepsáno

:. !i iiit
vyvěšeno na úřední dosce: ................. " " " " ""

sejmuto s uředni desIry:.....,..,,..,.... ""

Rozilělovník:-li.^r.r.t 
Ur"JUueckého kaje Ústi nad Labem, Velka Hradební 3l 18/48

ObČe irozšířenou působností Ústeckého kraje

Žá."o-tŇ""Ň, Ů Sphvu 11, +Ós oz ooe i" vul, předseda oV čsV Děčín

N{"r""""vi r.*riSek, 
'Pala"keno +iOZ +OS. OZ Ctlornotou, př9dsedá Ov ČSV Chomutov

il;;il;ii;;Ú;ličLého 4,410 02 Lovosice, předseda oV cSv Litoměřice

petr čechura, V kutišti l4, 400 r iú.ti nua uu"., předseda oV čSV ústí nad Labem

Petr Táborský, Vč"lí farma t-om, ČŠÁ r-S+, +: r r Í iorn^o M"ostu, předseda OV ČSV Most

iřir"rá" }lr,iúY, Sořislav 75, 415 0l Teplice, předseda_OV^CSV Teplice

ir,g. rau"t Vorói, Kpt. Nálepky 2225, 440 0l Louny, OV CSV Louny
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