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Nařízení Státní veterinární správy

Krajskáwterinární spráw Státníleterinární spráql pro Pardubický krajjako spráwtí orgán míst-
něa věcně příslušný podle ustanowní §47odst. 4a7 a §49 odst. 1 písm. c)zákona č. 166/1999 Sb.,
o leterinární péči a o změně něktených souvisejících zákonů (reterinární zákon), w znění pozdějších
předpisů, vsouladu sustanorením § 15odst. 1písm. b)ae),§54odst. 1písm. a), b)ad)a§54odst.2
písm. a) wterinárního zákona a s ustanorením vyhlášky ě.1812018 Sb., o rcterinárních požadawích
na chov včel a včelstev a o opatření pro předcházení a zdolávání něktených nákaz Éel a o změně
někteqich souvisejících tyhlášek, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru věelího plodu v Pardubickém kraji:

čt, t

Vymezení ochra nného pásma

Ochranné pásmo troří oblast, která zahrnuje následující katastrální území: 618179 Čachnov,
621668 Česká Rybná, 634701 Františky, 675075 Krouna, 692093 Maňinice u Skutče,695947 Miřetín,
716626 Otradov 736821 Pustá Kamenice, 744085 Rychnov a 733199 hboři u Proseče.

ól. z

Opatření v ochranném pásrnu

(1) 7akaz$í se přesuny Éel a včelstev z ochranného pásma.

(2) Přemístění včel a Éelstev uwtitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem
Krajské wterinární správy Státní wterinární správy pro Pardubický kraj, vydaným na základě žádosti
chowtele doložené negativním yýsledkem laboratorního lyšetření směsného rzorku měli nebo worku
včel ošetřujících plod na půwdce moru rčelího plodu. Toto laboratorní vyšetření musí být proledeno
w státním rcterinárním ústaw praha, státním wterinárním ústaw Jihlaw nebo státním wterinárním
ústaw Olomouc (dále jen ,,státnírcterinární ústaÝ') a nesmí být starší 12 měsíců před předpokládaným
termínem přemístění. Yzorky musí být odebrány ze stanoviště, ze kterého jsou včely a Éelstw pře-
mísťovány.

(3) Všem choratelům včel v ochranném pásmu se nařizuje prorést neprodleně prohlídku
lčelstev v období příznivých klimatickýchpodmínek z hlediska biologie včel s rozebráním'Éelího díla
av případě zjištění příznaků nasÉdčujících onemocnění moru včelího plodu o tom ihned urědomit
Krajskou wterinární spráw Státníwterinární sprá4l pro Pardubický kraj, prostřednictvím následujících
kontaktů: tel, ě, 466768670 nebo e-mail epodatelna.kwe@sr,ecr.cz nebo prostřednictvím datové
schránky lD qxc8ch2.

(4) Všem chowtelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést na stanoúštích odběr
lzorků zimní měli a předat je k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu do státního wterinár-
ního ústaw nejpozději do 15. 2.2an. Vzorek zimní úlová měli musí být odebrán nejdříw 30 dní po vlo_
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žení ometených a čistých podložek na dna úlů. V jednom směsném rzorku může být zastoupena zimní
úlová měl od nejvýše'l0 rčelstev. Požadarck navyšetření morurčelího plodu musíbýtřádně vyznačen
na objednárce k vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu r,zorků.

čt. s

Pouěení

Pokud v souladu s § 67 a násl, wterinárního zákona wniká nárok na poskytnutí náhrady
nákladů aztrát, které wnikly v důsledku proladění mimořádných wterinárních opatření nařízených ke
zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zuřat na člověka, je třeba jej včas
uplatnit na základě žádosti podané u, ministerstw zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro
uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška é.34212012 Sb., o zdraví
zuřatajehoochraně, opřemísťování apřepravě zuřat aooprámění aodborné způsobilosti kvýkonu
někteqých odborných wterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetoqých stránkách
ministerstla zemědělství.

čl,l

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povnností vyplýlajících z těchto mimořádných wterinárních
opatření může spráwrí orgán podle ustanorení § 71 nebo § 72 rcterinárního zákona uložit pokutu až
do uiše:

a) 100 000 Kč, jde-li o íyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fozickou osobu.

čt. s

Spoleěná a závěreěná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst, 1 a § 4odst. 1 a2zákona ě.3512021Sb., oSbírce
právrích předpisů územních samosprárnrých celků a něktených spráwrích úřadů, platnostijeho vyhláše-
ním formou zreřejnění re Sbírce právrích předpisů a z důrodu naléharcho obecného zájmu nabývá
rjčinnosti počátkem dne následujícího po dnijeho vyhlášení, Datum a ěasvyhlášení nařízení jevyzna-
ěen w Sbírce práwrích předpisů,

(2) Toto nařízení sevyrěšuje na úředních deskách krajského úřadu avšech obecních úřa-
dů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské rcterinární
správy, krajského úřadu a všech obecních rjřadů, jejichž území se týká,

(3) Státní reterinární sprár,a zr,eřejní oznámení o vyhlášení nařízení w Sbírce právních
předpisů nasvé úřední desce podobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy bylaovyhlášení vyrozuměna,

V Pardubicích dne 23.09.2022

MVDr. Josef Boháč
ředitel Krajské rcterinární správy

Státní leterinární správy pro Pardubický kraj
v zastoupení MVDr. Radek Axmann

podepsáno elektronicky

je podepsán elektrodckýtu podpi§ell
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správa

č. 1.: svslzoz2t122018-E
Vyřizuje: ítifVDr. Radek Axmann

Telefon: +420 466 768 674

Krajská veterinárníspráva
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj

Husova,l747, Pardubice, 530 03
T: +420 466 768 670
Elektronická adresa podatelny : epodatelna.kVse@sVsď.cz
lD datové schránky: qxc8ch2
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dle rozdělovníku

V Pardubicích dne 23.09.2022

hslání nařízení Státní veterínární správy

Vážení,

Krajská rcterinární spráw Státní wterinární správy pro Pardubický kra1 Vám zasílá na vědomí přiložené
nařízení Státnircterinární správy č. j. SVSl2022l121986-E ze dne 23.9.2022,

Chorateli náleží náhrada nákladů aztrát, které wnikly v důsledku provádění mimořádných wterinárních
opatření nařízených ke zdolávání a ochraně před šířením nebezpečné nákazy, podle § 67 wterinárního
zákona. Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě žádosti chowtele podané

u Ministerstra zemědělství České republiky nejdříve pruní den následující po dni utracení nebo poražení
zuřat, anedochází-li kutracení nebo poražení zvířat, nejdříw pnní den následující po ukončení naříze-
ných ochranných a zdolálacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat,

a nedochází_li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených
ochranných a zdolár,acích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy Éel, mŮže být
žádost podána nejdříle prurrí den následující po dniutracení včel, a nedocházíJi k utracení včel, nejdříve
první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolálacích opatření, a nej-
později do 6 měsíců ode dne utracéní včel, a nedochází-li k utracení rčel, nejpozději do 6 měsícŮ ode
dne ukončení nařízených ochranných a zdoláwcích opatření. Není-li žádost podána v uwdené lhŮtě,

nárok na náhradu zaniká. Dle § 70 odst. 2 reterinárního zákona může být chowteli poskytnuta přiměřená
záloha,

Děkuji za spolupráci.

S pozdrawm 
MVDr. Josef Boháč

ředitel Krajské wterinární sprály
Státní rcterinární sprár,y pro Pardubický kraj

v zastoupení MVDr, Radek Axmann
podepsáno elektronicky

Příloha:
Nařízení č. j. SVS/2022|121986-E
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ObdĚí:
Český sraz vóelařů, z.s,, okresní organizace Chrudim, lČO 0043471O

Vítanov 149

539 01 Vítanov

Český sraz včelařů, z, s,,základní organizace Proseč u Skutče, lČO 60103906
Pasecká 130

539 44 Záboří

Český swz rčelařů, z. s,, základní organizace Krouna, lČO 75123oo2
Otradov 1,í2

539 43 Otradov

Český slaz včelařů, z. s,, okresní organizace Sútavy, lČO 62675591

Okružní lV 734
569 43 Jevíčko

Český swz rčelařů, z. s., základní organizace Polička, lČO 69175811

Borová 296

569 82 Borová
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