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Nařízení Státní veterinární správy
Krajskáteterinámí spráw Státnírcterinární sprály proPardubickýkrajjakosprávní orgán míst-

ně a lěcně příslušný podle ustanolení § 47 odst. 4a7 a § 49 odst. písm. c)zákona č. 166/1999 Sb.,
o leterinární péčia o změně něktených souúsejícíchzákonů (wterinární zákon), re znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanolením § 15 odst. 1 písm. b)a e), § 54 odst. ,1 písm. a), b)a d)a § 54 odst. 2
,1

písm. a) leterinárního zákona a s ustanorením vyhlášky č.1812018 Sb., o leterinárních požadalcích
na chov včel a tčelstev a o opatření pro předcházení a zdolálaní něktených nákaz úel a o změně
něktených souúsejícíchtyhlášek, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
kzamezeni šřenínebezpečnénákazy

-

moru včelíhoplodu v Pardubickém kraji:

čt. l
Vymezení ochranného pásna
Ochranné pásmo twří oblast, která zahrnuje následující katastrální území: 75g874 Stará Roveň,
785458 Vranová a 785466 Vranota Lhota.
čt. z

Opatření v ochranném pásnu

(1)
(2)

7akazqí se přesuny lčel a včelstev z ochranného pásma.

Přemístění včel a včelstev uwtitř ochranného pásma je možnéjen se souhlasem
Krajské wterinámí sprár4y Státní wterinární sprály pro Pardubický k€j, vydaným na základě žádosti
choratele doložené negativním výsledkem laboratomího yyšetření směsného worku měli nebo worku
včel ošetfujícíchplod na půwdce moru úelíhoplodu. Toto laboratomí vyšetření musí být proredeno
ve státním reterinárním ústaw praha, státním rcterinámím ústaw Jihlaw nebo státním wterinárním
ústaw Olomouc (dále jen ,,státníreterinární ústaV') a nesmí být starší,12 měsícůpřed předpokládaným
termínem přemístění. Vzorky musí být odebrány ze stanoviště, ze kterého jsou včely a včelstw přemísťovány.

(3) Všem chowtelům včel v ochranném pásmu se nařizuje prolest neprodleně prohlí,dku
rčelstev v období přízniqých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním rčelíhodíla
a v případě zjištění příznakůnasÉdčujících
onemocnění moru včelíhoplodu o tom ihned urědomit
Krajskou leterinární spráw Státníleterinární správy pro Pardubický k€j, prostřednictvím následujících
kontaktů: tel. č. 466768670 nebo e-mail epodatelna.krae@slecr.cz nebo prostřednictvím datové
schránky lD qxc8ch2.

(4)

Všem chowtelům Éelvochranném pásmu se nařizuje provést odběr.worků úelíměli
nebo worků včel ošetřujícíchplod ze všech včelstev na věech stanoúštíchumístěných re stanoreném
ochranném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření rc státním rcterinámím ústaw,
pokud toto yyšetření nebylo proredeno rc státním wterinámím staw v posledních 12 měsícíchpřed
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Společná a závěrečná usíanovení

(1)
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účinnostipočátkem dne následujícího po dnijeho ryhlášení. Datum a časvyhlášenínařízení jevyznačen re Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení sevyvěšuje na úředních deskách knjského úřadu a všech obecních Úřajejichž
územíse týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každémupřístupné u krajské leterinární
dů,
spráW, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž územíse týká,
(3) Státní rcterinámí sprára zreřejní oznámení o lyhlášení nař2ení le Sbírce právních
předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o ryhláŠenír,yrozuměna.
V Pardubicích dne 25,05.2022
MVDr, Josef Boháč

ředitel Krajské reterinární spráyy
Státní reterinární sprár,y pro Pardubický kraj
podepsáno elektronicky

"/

}Gajská veterinární správa
Státní veterinární s právy
proPardubický kraj

Státní
veterinární
správa

,l747,

Husova
Pardubice, 530 03
T: +420 466 768 670
Elektronická adresa podatelny : epodatelna. kv se@sv sď. cz
lD datové schránky : qxc8ch2
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Vyřizuje: ilÁ/Dr. Radek Axnnnn
Telefon: +420 466 768 674

V Pardubicích dne 25.05.2022

hslání nařízeníStátní veterinární

správy

Yážení,
Krajská reterinární sprár,a Státníleterinární správy pro Pardubický k€j

naíízeníStátníleterinární správy

č. j. SVS/2022|070391-E ze dne 25.

Vám zasílá na vědomí přiložené
5.2022.

Chotateli náleží náhrada nákladů aztrál, které rznikly v důsledku proradění mimořádných leterinárních
opatření nařízených ke zdoláwní a ochraně před šřením nebezpečné nákazy, podle § 67leterinárního
zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti choratele podané
u Ministerstla zemědělství Českérepubliky nejdříve prurrí den následující po dni utracení nebo poražení
zvtrat, a nedochází.-li k utracení nebo poraženízvířat, nejdříve první den následující po ukončenínařízených ochranných a zdoláwcích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poraženízvffat,
a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončenínařízených
ochranných a zdolátacích opatření. Jedná-li seo náhradu v přilpadě nebezpečné nákazy včel, můžebýt

žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení lčel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve
pnní den následující pooznámení nebo tlyhlášení nařkených ochranných azdoláwcích opatření, a nejpozději do 6 měsícůode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení lčel, nejpozději do 6 měsícůode
dne ukončení nař2ených ochranných a zdoláracích opatření. Není-li žádost podána v uledené lhůtě,
nárok na náhradu zaniká. Dle § 70 odst. 2 r,eterinámího zákona můžebýt cholateli poskytnuta pňměřená
záloha.
Děkuji za spolupráci.

S pozdrar,em

MVDr. Josef Boháč
ředitel

podepsáno elektronicky

Příloha:
Nařízení Státní leterinámí správy č. j. SVS/2022I070391-E
zrcrejneni.pdf
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Obdrží:
Český slaz včelařů, z. s., okresní organizace Svitavy, lČO 62675591
OkružnílV 734
569 43 Jevíčko

Českýsr,az včelařů, z. s., základní organizace Vranová Lhota, lČo 63606241

Vranová Lhota 61
571 01 Vranová Lhota
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