
lll lllllllllilllll illllllll lllillll lllll lllilil ll lt
svspe§6e45md2

pásmu na dobu

' NaŘízeruí sTÁTNívETERlNÁnruí spRÁ\ry

Krajská veterinární správa Státní veterinárni správy pro Pardubický kraj jako správní orgán
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1Ó99
Sb., o veterinární péči a o změně něktených souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějŠÍchpředpisŮ,vsouladusustanovením§15odst. 1písm.a),b)ae),§17odst.4,§54odst. 1
písm. a), b), d), e) a l) a § 54 odst, 2 písm, a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezeníšíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Pardubickém kraji:

čt t

Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinárníspráva Státníveterinární
správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č.j, sVS/2o1B/
056534-E ze dne 4. 5.2016 vyhlásila stair,:viště citovu vče| i,eg. č CZ 8954555,í rr Dclním ÚjezCě, ,., 1,
Ú, 63029'; Dolní Újezd, GPS 4g"4g'24.1g0"N, 16',15'38,186"E a stanovišté reg. č. CZ go4o1442
v Dolním Újezdě, v k. ú, 630292 Dolní Újezd, GPS 49"49'25.046"N, 16"15'44.75Ž"E, a to s účinností
od 4. 5,2018

C|.2

Vymezení ochranného pásma

Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje následující katastrální území: 625639 Desná u
Litomyšle, 630292 Dolní Újezd u Litomyšle, 644501 Horní Újezd u Litomyšle , 724742 Nová Ves u
Litomyšle, 713104 Osík,724751 Pohodlí a 781690 Vidlatá Seč,

čt. s

Opatření v ochranném pásmu
1, Zakazu)í se přesuny včelstev a matek z ochranného pásma,

2. Přemístění vče|stev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma
zÚzemi Prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem
laboratorního vyšetřenísměsného vzorku měli na původce moru včelího plodu ne starším ,12 měsíců,

J. všem chovatelům v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků letní měli
a předat bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu ve schválené
laboratoři. K zajištění těchto vzorků
se nařizule vložit
nejméně 14 dnů rčené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období.
PoŽadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na
obalu vzorků,
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