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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. ,1 písm. c)zákona č. 166/1999 Sb.,
o leterinární péči a o změně něktených souúsejících zákonů (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
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 souúsejících tyhlášek, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

kzamezeni šření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu 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) 7akazqí se přesuny lčel a včelstev z ochranného pásma.

(2) Přemístění včel a včelstev uwtitř ochranného pásma je možné jen 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 ošetfujících plod na půwdce moru úelího plodu. 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 měsíců před předpokládaným
termínem přemístění. Vzorky musí být odebrány ze stanoviště, ze kterého jsou včely a včelstw pře-
mísťovány.

(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 rčelího díla
a v případě zjištění příznaků nasÉdčujících onemocnění moru včelího plodu 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 Éel vochranném pásmu se nařizuje provést odběr.worků úelí měli
nebo worků včel ošetřujících plod ze všech včelstev na věech stanoúštích umístěných 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 měsících před
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í3:T"iá!l:Til#LTii Y:"##ilifr;Ťilr.iJ3§:1:,*u vyšetření nejpozději v termínu do

a) V PříPadě odběru směsných lzorků včelí měli cholatelé vloží do všech rčelstev cholaných v och_ranném Pásmu jednorázór,e Pái"lrv určené k;.J6; *i** včelí měli re 
'eňiaenim období.Nejdřfue Po 'l4 dnec.h 

"o ""I#L1'- razovýci ňi;;"ř;" wersiev je c^i-*'tloĚ'ry;rou, zabalí,oznaČÍ adresou, registračním e rstem rcetare,'ÁgiJtr.č.í,r'ňr,", st"nóui.tc ,-uó o,u, ze ktenýchŠT§liuU:?,[rffi?'í.iiŤffi,:i;i'Y 99.řňř,;;#;|1 veeri mělnejvýše od .l0 včelstev

;:ť:,"n,rnĚ"'-,"ň*",.;1i"#4h.fi13"§3i'j"#J.,",iť,p;jť*ptff :T,;
b) v případě odb{u..r-ao-|u rčel ošetfují9rcjr olod je nutné včely před odesláním do laboratoře utratitmrazem, Vzorek v množství minimatíie 5 s"i;;i;j;"iiil'Š, 50_ k.-uč;il;,nut].,ž,iiozit do nepro_Pustných rzorkol'nic, které se 

'"oáii".u..ň"ei aoresáu, LJň,r"eni, číslem rčelaře, registračnímčíslem stanoúště a čísly úrú, 'J tt".vch lzorek po"ná.:.'iÁ*vs9 
Rředají k bakteriologickémuvYŠetření do státního *Í"'inj.niňo"řJ'"*,. Pozaáa,,eřia r,ýsetreni moru ťelího ptoou musíbýt'YznaČen 

na objednár,ce laboratorníil 

'š"iň;řřfr;J:,Hní 
EpM 160) ina obalu rzorků.(5) VŠem chor'atelŮm rčel v o9lrallém pásmu se nařizuje prorest na stanovištích odběrlzorkŮ zimní mělia oředat ió Pi"a"ilá ťol*t",.i"róg"řJr, ,,l,s"ii:9n, 
19 mor včelího pióJu ao státníholeterinámího Ústaw nelPoŽoeli;;.,u. )."ŽÓze. viiiiář'ii.,iířl,il mě]imusíolit ooJářJn nejdříle 30

dní po r/ožení ometenýóh a eiótycn noOloZ1 n"^a." ;i;. Vbiř; směsném rzorku může být zastou-t"ili'#[J""n#ťrxX#YÍť,%řŠi1"áŤ;3.13§!ffi 
T,.,",1*ď:t§ffi#t.u",u.róit

čt. s

Poučení
pokud vsouladu s§ 67a násl; reterinámího zákon aunikánárok na poskytnutínáhrady, nákladůaztrát, které wniklv v oŮstěoku p,"řoá"irimořádných ;]";;;á; opatření nařízených kezdolávání§irá:ieŤ."ř3:'J:'"iň;',*:lir::Í{iffi řffi ár*l;:i::rl"b,"".[ťůJiiffi .dť,li*#

náhradY a náleŽitosti zaoosti ole;;ljá.tl,ii,rii stanoví u,nrasr," 
'ě|á^rno,, 

sb,, o zarávi zvrata jehoochraně' o Přemísťováni-a Preóávď ;ř;i; o opráwreni 
-á 

oooórňe 
_.působilosti ! uvtónl něktených::["Jl§?":terinárních 

einňosTi rorrnrur *o".ii;; il;irp"ř;""internetovycn stránkách ministerstva

čt. q

Sankce

á nesplnění 
.nebo. porušení poúnností rryplýr,ajících z.těchto mimořádných leterinárních;3T::1 

mŮŽe sPrávní orgán Poorá usia"nor,ení § zl-n'"'oo§z2 Íeterinarnino ,atóná-urožitpokutu až
a) 100 000 Kč, jde-li o ýzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o práwrickou osobu nebo podnikající ýzickou osobu.

čt. s

Společná a závěrečná usíanovení
(1) Toto nařízenÍ^\1?ýá pod.le § 29d9t.,la §4odst. 1 a2zákona č.g5t2'21Sb., oSbírcePrávních PředPÍsŮ Územních samosPrávnYcř 

9"Jk., 9 nert"ný.ň .pÉTl.h 
.úřadů, platnosti jeho r,yhláš e _

ním formou zleřejnění * Šoiř"-p,[,i"ic'i'preopi..i .-)'jc,'r"lu-nnlienaueno oobcneňo"la;ru nabývá



účinnosti počátkem dne následujícího po dnijeho ryhlášení. Datum a časvyhlášení nařízení jevyzna-
čen re Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení sevyvěšuje na úředních deskách knjského úřadu a všech obecních Úřa-
dů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské leterinární
spráW, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se 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 ryhláŠení r,yrozuměna.

V Pardubicích dne 25,05.2022

MVDr, Josef Boháč
ředitel Krajské reterinární spráyy

Státní reterinární sprár,y pro Pardubický kraj
podepsáno elektronicky



Státní
veterinární
správa

č. 1.: svslzozz/o7o4o6-E
Vyřizuje: ilÁ/Dr. Radek Axnnnn
Telefon: +420 466 768 674

}Gajská veterinární správa
Státní veterinární s právy
proPardubický kraj

Husova ,l747, 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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dle rozdělovníku

V Pardubicích dne 25.05.2022

hslání nařízení Státní veterinární správy

Yážení,

Krajská reterinární sprár,a Státníleterinární správy pro Pardubický k€j Vám zasílá na vědomí přiložené
naíízení Státníleterinární správy č. j. SVS/2022|070391-E ze dne 25. 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 České republiky nejdříve prurrí den následující po dni utracení nebo poražení
zvtrat, a nedochází.-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení naříze-
ných ochranných a zdoláwcích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvffat,
a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených
ochranných a zdolátacích opatření. Jedná-li seo náhradu v přilpadě nebezpečné nákazy včel, může být
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 nej-
později do 6 měsíců ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení lčel, nejpozději do 6 měsíců ode
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 může být 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

Bankov ní spojení: Čttg g+zosotiozto
lČ: ooo18562
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Obdrží:
Český slaz včelařů, z. s., okresní organizace Svitavy, lČO 62675591
Okružní lV 734
569 43 Jevíčko

Český sr,az včelařů, z. s., základní organizace Vranová Lhota, lČo 63606241
Vranová Lhota 61

571 01 Vranová Lhota
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