Č. j. SVS/2014/039985-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) veterinárního zákona nařizuje tuto

změnu
mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v Nařízení SVS č.j. SVS/2013/004656-H
ze dne 21.1. 2013 ve znění Nařízení SVS č.j. SVS/2013/029037-H ze dne 10.5.2013,
č.j. SVS/2013/036960-H ze dne 4.6.2013, č.j. SVS/2013/051767-H ze dne 13.8.2013
a č.j. SVS/2014/028827-H ze dne 15.4.2014 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 SVS 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 ve znění Nařízení SVS č.j. SVS/2013/029037-H ze dne
10.5.2013, č.j. SVS/2013/036960-H ze dne 4.6.2013, č.j. SVS/2013/051767-H ze dne 13.8.2013
a č.j. SVS/2014/028827-H ze dne 15.4.2014 se vzhledem k potvrzení nového ohniska a vzhledem k
uplynutí pozorovací doby v ochranných pásmech vymezených v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 mění
takto:
(1) V oddílu II článku 5 se za odst. (5) doplňuje nový odstavec (6), který zní:
„(6) Ohniskem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu se dále vymezuje stanoviště včelstev,
ve kterém byl prokázán původce nákazy v jednom novém ohnisku nákazy v Hradci Králové Třebši (katastrální území č. 647047), Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký
kraj zde nařídila svým rozhodnutím dne 28.5.2014 mimořádná veterinární opatření.“
(2) V oddílu II článku 7 odst. (2) se slova „v Příloze č. 1 a Příloze č. 2“ ruší.
(3) Příloha č. 1 a Příloha č. 2 se zrušuje.
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Čl. 2
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. 3
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 30. 5. 2014
Otisk úředního razítka

MVDr. Blanka Karešová
ředitelka Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj
elektronicky podepsáno

Vyvěšeno na úřední desce:
Dne ………………………………………
Sejmuto dne………………………………
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