Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj
Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové
Č. j. SVS/2013/029037-H

NAŘÍZENÍ
Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále též i „Krajská veterinární
správa SVS pro Královéhradecký kraj“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49
odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále
jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1 a odst. 2
písm. a) a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tuto

změnu
mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v Nařízení SVS č.j. SVS/2013/004656-H
ze dne 21.1. 2013 při výskytu nebezpečné nákazy

moru včelího plodu
v chovech včel v katastrálních územích obcí regionu Královéhradeckého kraje, k zamezení jejího
šíření a k jejímu zdolání a k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.
Čl. 1
Změna vyhlášených mimořádných veterinárních opatření
Mimořádná veterinární opatření nařízená Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj při výskytu nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, k zamezení jejího šíření,
k jejímu zdolání a k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů ze dne 21.1.2013 vyhlášená
v Nařízení č.j. SVS/2013/004656-H se mění takto:
(1) V oddílu II článku 5 se za odst. (1) doplňuje nový odstavec, který zní:
„(2) Ohniskem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu se dále vymezuje stanoviště včelstev,
ve kterém byl prokázán původce nákazy v jednom novém ohnisku nákazy v obci Heřmanice – Slotov,
Kuks (katastrální území č. 638528) a v jednom novém ohnisku v obci Jaroměř (katastrální území
č. 657336), Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj zde nařídila svým rozhodnutím
dne 30.4.2013 a 10.5.2013 mimořádná veterinární opatření.“
(2) V oddílu II článku 7 odst. (2) se slova „v Příloze č. 1“ ruší a nahrazují se slovy: „v Příloze č. 1 a
Příloze č. 2“.
(3) V oddílu II článku 8 se za odstavec (2) doplňuje nový pododstavec písmene a), které zní:
„a) Všem chovatelům včel v obcích a jejich místních částech vyjmenovaných v příloze č. 2 tohoto
nařízení, organizovaným i neorganizovaným v Českém svazu včelařů, o.s., se nařizuje provést
nejpozději do 20.5.2013, prohlídky svých včelstev spojené s rozebráním díla a v případě zjištění
příznaků nákazy neprodleně o tom informovat úředního veterinárního lékaře Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj.“
(4) V oddílu II článku 8 se za odstavec (3) doplňuje nový pododstavec písmene a), který zní:
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„a) Všem chovatelům včel v obcích a jejich místních částech vyjmenovaných v příloze č. 2 tohoto
nařízení se nařizuje nejdéle do 20.5.2013 vložit na dna všech svých úlů dvojité podložky se
zasíťovaným dnem pro odběr měli. V případě, že v závislosti na typu úlu nebude možné měl
ze stanoviště odebrat, chovatel bezodkladně oznámí tuto skutečnost přímo místně příslušnému
pracovišti Krajské veterinární správy SVS pro Královéhradecký kraj nebo prostřednictvím místně
příslušné ZO ČSV spolu s čísly úlů, kterých se to týká. Tato povinnost se netýká chovatelů včel,
u nichž bylo toto vyšetření provedeno ze zimní měli v rámci jiného ochranného pásma v uplynulých 12
měsících.“
(5) V oddílu II článku 8 se za odstavec (4) doplňuje nový pododstavec písmene a), který zní: „a) Všem
chovatelům včel uvedeným v odst. (3) písm. a) se nařizuje po uplynutí alespoň 14 dnů ode dne vložení
podložek na dna úlů, nejdéle však 3.6.2013 vyjmout podložky z úlů, vložit je jednotlivě do obálek,
každou obálku označit adresou chovatele včel a jeho registračním číslem, registračním číslem
stanoviště včel a číslem úlu, ze kterého podložka pochází. V případě, že se nepodaří zachytit
na vložených podložkách žádnou měl, chovatel bezodkladně oznámí přímo místně příslušnému
pracovišti Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj nebo
prostřednictvím místně příslušné ZO ČSV tuto skutečnost spolu s čísly úlů, kterých se to týká.“
(6) V oddílu II článku 8 se za odst. (5) doplňuje nový pododstavec písmene a), který zní:
„a) Všem chovatelům včel uvedeným v odst. (4) písm. a) se nařizuje zajistit odevzdání řádně
označených obálek s podložkami zkompletovanými za každé své jednotlivé stanoviště včelstev
prostřednictvím místně příslušné ZO ČSV nebo přímo na příslušné pracoviště Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, a to nejpozději do 10.6.2013. Příslušné
pracoviště Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj
po kontrole úplnosti vyhotoví objednávku k vyšetření a zajistí odeslání vzorků do akreditované
laboratoře.“
(7) V oddílu II článku 8 se za odstavec (6) doplňuje nový pododstavec písmene a), který zní:

„a)

Těm chovatelům včel, kteří oznámili skutečnosti znemožňující odběr vzorků podle odst. (3)
písm. a), anebo v případech, kdy nebyla na vložených podložkách žádná měl zachycena, se nařizuje
nejpozději do 10.6.2013 zajistit provedení klinických prohlídek v inkriminovaných úlech s rozebráním
včelího díla. Prohlídky spojené s případným odběrem vzorků musí být provedeny za účasti úředního
veterinárního lékaře Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký
kraj.“
(8) V oddílu II článku 8 odstavec (8) se slova: „v Příloze č. 1“ ruší a nahrazují se slovy: „v Příloze č. 1 a
Příloze č. 2“
Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení
Tato změna 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 Královéhradeckého kraje.
V Hradci Králové dne 10.5.2013
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
MVDr. Blanka Karešová
ředitelka
elektronicky podepsáno
Vyvěšeno na úřední desce:
Dne ………………………………………
Sejmuto dne……………………………..
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Příloha č. 2 k Nařízení Státní veterinární správy.
Okres NÁCHOD - seznam katastrálních území, obcí a jejich místních částí v ochranném pásmu.

název

KÚ

Brod nad Labem

638498

Čáslavky

628409

Dolany u Jaroměře

628417

Heřmanice nad Labem

638501

Horní Dolce

790664

Hořenice

638510

Chvalkovice v Čechách

655104

Jaroměř

657336

Jezbiny

657441

Josefov u Jaroměře

657425

Krabčice

628425

Malá Bukovina u Chvalkovic

655121

Neznášov

742911

Nový Ples

707848

Rasošky

739413

Rožnov

742929

Rtyně

790672

Rychnovek

744387

Semonice

747360

Slotov

638528

Starý Ples

755133

Střeziměřice

655147

Velichovky

777951

Velká Bukovina u Chvalkovic

655155
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Vestec u Jaroměře

790681

Vlkov u Jaroměře

784079

Zaloňov

790699

Zvole

744395

Seznam místně příslušných ZO ČSV, o. s. v okrese NÁCHOD:

NÁZEV ZO ČSV, o.s.
ZO ČSV, o.s. Jaroměř
ZO ČSV, o.s. Česká Skalice
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Okres TRUTNOV - seznam katastrálních území, obcí a jejich místních částí v ochranném pásmu.

název

KÚ

Dolní Vlčkovice

783862

Dvůr Králové nad Labem

633968

Horní Vlčkovice

783871

Hřibojedy

648990

Hvězda

649007

Choustníkovo Hradiště

653641

Kašov

677001

Kladruby u Kohoutova

667692

Kuks

677019

Libotov

683388

Litíč

685313

Stanovice u Kuksu

677035

Sylvárov

634123

Zboží u Dvora Králové

634077

Žirecká Podstráň

634093

Žireč - Městys

634085

Žireč - Ves

634131

Seznam místně příslušných ZO ČSV, o. s. v okrese Trutnov:

NÁZEV ZO ČSV, o.s.
ZO ČSV, o.s. Dvůr Králové nad Labem
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Okres HRADEC KRÁLOVÉ - katastrální území obcí a jejich místních částí v ochranném pásmu.

název

KÚ

Černožice nad Labem

620629

Habřina

636487

Holohlavy

641294

Seznam místně příslušných ZO ČSV, o. s. v okrese Hradec Králové:

NÁZEV ZO ČSV, o.s.
ZO ČSV, o.s. Smiřice
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