Č. j. SVS/2017/055278-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 § 47 odst. (4) a (7)
a § 49 odst. (1) písm. c) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení, kterým rozhodla
o ukončení mimořádných veterinárních opatření
k prevenci a tlumení moru včelího plodu (dále též MVP)
nařízených na základě Nařízení KVS SVS pro Středočeský kraj č.j. SVS/2016/047996-S o mimořádných
veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu ze dne 26. 4. 2016 a v souladu
s ustanovením § 17 odst. (1) veterinárního zákona prohlašuje tuto nákazu za zdolanou.
Čl. 1
Odůvodnění
V souvislosti s výskytem moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Zbraslavice
(KÚ 791890) v okrese Kutná Hora, nařídila KVS SVS pro Středočeský kraj svým Nařízením
č.j. SVS/2016/047996-S ze dne 26. 4. 2016 mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru
včelího plodu s platností pro ochranné pásmo této nákazy (dále též OP), zahrnující následující
katastrální území obcí (KÚ) v okrese Kutná Hora:

Reg.č.
KÚ

Název obce

Reg.č.
KÚ

Název obce

623385

Čenovice

606146

Prostřední Ves

623393

Čestín

791865

Rápošov

620271

Hetlín

745120

Řendějov

640298

Hodkov

750425

Slavošov

750417

Hranice u Slavošova

720305

Staré Nespeřice

758710

Kamenná Lhota u Čestína

758728

Sudějov

623407

Kasanice

620301

Štipoklasy

623415

Kněž u Čestína

791873

Útěšenovice

672386

Kralice

791881

Velká Skalice

640301

Krasoňovice

672416

Vernýřov

640310

Lipina u Zruče nad Sázavou

672424

Všesoky

720267

Losiny

791890

Zbraslavice

791849

Malá Skalice u Zbraslavic

672432

Žandov

715735

Ostrov u Bohdanče

640336

Želivec

719480

Pertoltice
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Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu byly splněny všechny povinnosti vyplývající
z článku 2 Nařízení č.j. SVS/2016/047996-S a uplynula pozorovací doba jednoho roku od vyhlášení,
pominuly okolnosti, které si nařízení výše uvedených mimořádných veterinárních opatření vyžádaly,
bylo rozhodnuto tak, jak je shora uvedeno.
Čl. 2.
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení
na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Benešově dne 03.05.2017

MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky

Obdrží do vlastních rukou:
Krajský úřad Středočeského kraje
ORP: Kutná Hora
OÚ: Čestín, Černíny, Zbraslavice, Slavošov, Chlístovice, Petrovice II, Pertoltice, Bohdaneč, Řendějov,
Sudějov, Štipoklasy, Zruč nad Sázavou
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