Č.j.: SVS/2014/046047-S

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS SVS pro
Středočeský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst.(1) písm.c) zák.
č.166/1999 Sb.,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst.(1) a (2) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu:
S platností pro katastrální území obcí v okrese Benešov:

Reg.č.
KÚ
607207
618004
630641
668966
703788
651427
651885
665312
668974
676594
687375
695858

Název obce
Bolina
Ctiboř
Domašín
Dub u Kondrace
Hradiště
Chlum u Vlašimi
Chmelná u Vlašimi
Kladruby u Vlašimi
Kondrac
Křížov pod Blaníkem
Louňovice pod Blaníkem
Miřetice

Reg.č.
KÚ
703800
778087
718505
733032
739570
745758
765295
783544
785199
792578
630675

Název obce
Nesperská Lhota
Ostrov u Veliše
Pavlovice u Vlašimi
Pravonín
Rataje u Vlašimi
Řimovice
Tehov
Vlašim
Vracovice
Zdislavice u Vlašimi
Znosim

Čl. 1
Obecná ustanovení
V souvislosti s výskytem moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Vlašim (KÚ 783544)
v okrese Benešov, nařizuje Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu, kterými vymezuje ochranné
pásmo v katastrálním území výše jmenovaných obcí. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího
plodu bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel ve Vlašimi-Stará Obora, KÚ 783544 (registrační číslo
stanoviště CZ 89854587, souřadnice GPS stanoviště 49°41'5.895"N, 14°55'10.933"E.
Čl. 2
Ochranná a zdolávací opatření v ochranném pásmu
(1) Veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma a v rámci ochranného pásma se zakazují.
Přemísťování včelstev a matek uvnitř ochranného pásma může KVS SVS pro Středočeský kraj
v odůvodněných případech povolit svým rozhodnutím vydaným na základě písemné žádosti
chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsných vzorků měli.
(2) Všichni chovatelé v ochranném pásmu s výjimkou katastrů obcí Ctiboř (č.KÚ 618004) a Domašín
(630641) písemně nahlásí KVS SVS pro Středočeský kraj, pracovišti v Benešově na adrese:
Černoleská 1929, 256 38 Benešov, do 30.6.2014, a to buď přímo, nebo prostřednictvím místně
příslušné základní organizace Českého svazu včelařů (dále jen ZO ČSV), následující informace:
své jméno, adresu, telefonní spojení, registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště
včelstev s aktuálním údajem o počtu na stanovišti chovaných včelstev.
(3) Všem chovatelům včel v katastrálním území výše uvedených obcí se nařizuje odevzdat (buď přímo
nebo prostřednictvím příslušné ZO ČSV) do 15. 2.2015 KVS pro Středočeský kraj pracovišti
v Benešově vzorky zimní úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího
plodu. Za účelem získání směsných vzorků zimní úlové měli, jsou všichni výše zmínění chovatelé
povinni vložit do všech včelstev podložky na dno úlů v termínu nejpozději do 31.12.2014, a to na
dobu nejméně 30 dnů. Pro účely vyšetření na mor včelího plodu (Paenibacillus larvae) musí každý
takový směsný vzorek pocházet maximálně od 10 včelstev. Měl je třeba vložit do vzorkovnic, které
zabrání zaplísnění vzorku a tyto řádně označit adresou, registračním číslem včelaře, registračním
číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých měl pochází. Do jedné vzorkovnice se vloží jeden směsný
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vzorek získaný smícháním dílčích vzorků od maximálně 10 včelstev. Odebrané vzorky budou
vyšetřeny v akreditované laboratoři současně na přítomnost spor původce moru včelího plodu
i varroázu.
Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může
správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 4.
Závěrečná ustanovení
(1) Nařízení 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 Středočeského kraje a všech obecních
úřadů, jejichž území se týká na dobu nejméně 15 dnů.
(2) Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.
(3) Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský
kraj, Krajského úřadu Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
(4) Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení bude posuzováno jako správní delikt podle
příslušných ustanovení veterinárního zákona.
V Benešově dne 18.6.2014
OTISK ÚŔEDNÍHO RAZÍTKA
MVDr. Zdeněk Císař
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky

Krajský (městský, obecní úřad) ……………………………………….
Vyvěšeno na úřední desce dne …………………………………………
Sejmuto dne ………………………………………………………
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