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NAŘizENí sTÁTNí vETERtNÁRNí spnÁw
Krajská Veterinární spráVa státní Veterinárni správy pro Ustecký kraj (dále jen KVSU), jako mlstně
a Věcně přislušný spráVní orgán podle § 47 odst, (4) odst. (7) a § 49 odst. (1) písm, c) zákona
č. 166/1999 sb,, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, V platném znění, (dále
jen veterinární zákon), V souladu ustanovením § 54 odst. ('1) pism. a), b), d), e), l) a odst, (2) písm. a)
a odst. (3) veierinárniho zákona nařizuje tato

mimořádná veterinárni opatření
k tlumení a zamezeni šlřeni nebezpečné nákazy - moru Včelího plodu V tJsteckém kraji,

čt. t
Vymezení ochranného pásma

Vzhledem ke zjištění ohniska nebezpečné nákazy - moru včellho plodu V katastrálním územi obce
Kámen - 688509 (okres Děčín), Vymezuje KVSU ochranné pásmo kolem ohniska nákazy V okruhu
5 km.

Vymezené ochranné pásmo zahrnuje katastrální území následujiclch obcl:

okres Děčin:
Kámen - 688509, Ludvíkovice - 688517, Loubi u Děčína - 625311, Prostřední Žlen - ozsgoz, oeein -

624926, Folknáře - 614211, Březiny u Děčlna - 614190, Dobíná - 627291, Brložec - 627283, Huntířov
u Děčina - 649520, NoVá oleška - 649546, Stará oleška - 649554, srbská Kamenice - 752975,
Růžová - 743780, Bynovec - 600440, Arnoltice - 600431

ét.z
opatřeni v ochranném pásmu

1) Mimořádná Veterinární opatřeni se týkají všech chovatelů včel, kteří mají svá stanoviště
V katastru obcl uvedených Včl. 1, tohoto nařízení. U členů organizovaných v základních
organizaclch Óeského svazu Včelařů (dálejen Zo Čsu se jedná o zo Děěin, okr. Děčln a o Zo
Libouchec, okr. t]stí nad Labem.

2) zakazqe se přesun Včelstev a matek z ochranného pásma.
3) Přemístění Včelstev a matek V ochranném pásmu a do tohoto pásma z územi prostého nákazy

je možné jen se souhlasem KVSU, vydaným na základě žádosti chovatele a doložené negativním
Výsledkem Vyšetření směsného vzorku Včelí měli ná mor včelího plodu.

4) Všichni chovatelé Věel V ochranném pásmu písemně nahlásí KVSU pracovišti v Děčíně na adrese:
U obory 2, 405 02 Děčin, a pracoviště v Ústí nad Labem, na adrese Sebuzínská 38, 403 21 t]sti
nad Labem, do 31. 10. 2015, a to buď přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné základní
organizace Českého svazu věelařů, následující iníormace: své.iméno, adresu, telefonní spojení,
registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště Věelstev s aktuálním údajem o počtu
na stanovišti chovaných Včelstev,

5) Všem chovatelům uvedeným Včl,2 odst. 1 se nařizuje nejpozději do 15,2,2016 odevzdat
na KVSU Vzorky měli k laboratornímu Vyšetření na původce moru Včelího plodu, pokud toto
Wšetření nebvlo provedeno v Dos|edních í2 měsicích. Těmto chovatelům se rovněž nařizuje
Vtermínu do 31. 10. 20'l5 provést prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla
a V případě zjištění onemocnění plodu o tom uvědomit KVsU. Při provádění prohlidky musí být
použity ochranné jednorázové íukavice, po skončení prohlídky na stanovišti provedena dezinfekce,
rukou, oděVů a obuvi,
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6) chovatelŮm vČel (podle čl. 1) se nařizuje Vložit na dna úlů diagnostické podložky k získání vzorků
měli nejpozději do 3,1. 12. 2015 a V rllech ponechat minimálně po ooou ts ónů, poté je z rllu
vyjmout a maximálně z 10 včelstev na stanovišté vytvořit směsný vzořek měli. vzórky musí být
vloženy do vzorkovnic, které zabrání jejich záplísnění, řádně označeny adresou thovatelé,
registračním číslem chovatele, registračnlm číslem stanoviště Včelstev a čísiy rilů.

7) Všichni chovatelé Včel V ochranném pásmu (podle čl. 1) jsou dle § 4 odst. (1) písm. d)
veterinárnlho zákona povinni poskytnout nezbytnou pomoc a součinnost'i pioveoeni
nařízených vyšetření.

8) Přemístění Veškerého chovatelského zařízeni, pomůcek a příslušenstvl chovu včel v ochranném
pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými
včelstvy a s provedgným bakteriologickým vyšetřením vzorků úlové měli na mor včeli'no plodu s
negativním výsledkem, a to po provedení důkladné mechanické očisty a dezinfekce roztokem s
obsahem minimálně 0,5 o/o chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného.

čt. e
sankce

za.nesplnění nebo porušení povinností vypl}'vajících z těchto mimořádných veterinárních opatření
může správní orgán podle ustanovení § 7'l nebo § 72 vete nárniho zákona uložjt pokutu až do výše:
a) 50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000,- Kč, jde]i o práVnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

čt.l
Společná a závěrečná ustanovení

1) Nařízeni se Ve smyslu ustanovení § 76 odst. (3) zákona č,'166/1999 sb., (Veterinární zákon),
v platném znění, vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu Ústeckého kraje a
všech obecních úřadů, jejichž území se týká na dobu ne.iméně 15 dnů.

2) Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšeni na úředni desce Krajského úřadu Usteckého kraje.

3) Nařízení je každému piístupné u KrEské veterinární spráVy státní Veterinární spráVy pro Ustecký
kraj, Krajskáho úřadu Ústeckého kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se ilixa.' 

'

Ústi nad Labem dne 14. 04.2015
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MVDr, Petr Pilous
ředitel

elektronicky podepsáno

Rozdělovnik:
Krajský Úřad Ústeckého kraje Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118148,4oo 01 Ustí nad Labem
obce s rozšířenou působností tJsteckého kraje
Zdeněk Novotný, U Splavu 1,1, 405 02 Děčín Vlll., předseda oV ČsV Děčín
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