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Krajská veterinární sprála Státní wterinární správy pro Liberecký krq, jako správní orgán
místněavecněpříslušnýpodleustanovení §47odst.4a7apodle§49odst. 1písm.c) zákona
č. 166/1999 Sb., o rcterinární péči a o změně něktelich souvisejících zákonů (dále jen ,,leterinární
zákon"), leznění pozděišíchpředpisů,avsouladusustanor,,ením§15odst. 1a§54 leterinárního
zákona a s ustanolenítn vyltlášky č,1812018 Sll., o reterirlárníclt požadawích lla cl-tov wel a welstev
a oopatření pro předcházení a zdolávání některy7ch nákaz úel a o změně něktenich souvisejících
tiyhlášek v platném znéní, naŤizuje tato

mimořáclná vete rinární opatření
kzamezení šíření nebezpečné nákazy - hniloby včelího plodu v Libereckém kraji:

čt. l
Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy hniloby welího plodu vyhlásila Kralská wterinární spráw Státní
veterinární správy pro Liberecký kraj rozhodnutím o mimořádných reterinárních opatřeních č, j.
SVS/20211087081-L ze dne 14,07.2021 stanoviště chow včel v katastrálním území č, 783129
le vítkovicích v krkonoších.

čl. z
Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným v okruhu minimálně 3 km kolem ohniska nákazy,
s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanowjí
tato katastrální území v územním obr,odu Libereckého kraje:

KÚ 602132 - Benecko

KÚ 642878 - Horní Dušnice

KÚ 602159 - Horní Štěpanice

KÚ 659959 - Jestřabí v Krkonoších

Kú 676560 - Křížlice

Kú 602167 - Mrklov

KÚ 659045 - Roudnice v Krkonoších

KÚ 783129 - Vítkovice v Krkonoších

čt. s
Opatření v ochranném pásmu

(1) Zakazuje se přemist'ování wel a včelstev ze stanor,eného ochranného pásma.
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(2) Přemístění včel a úelstev uvritř ochranného pásma jemožné jen sesouhlasem Krajské r,eterinární

správy Státní leterinární správy pro Liberecký kraj vydaným na základě žádosti chowtele. Krajská
leterinární sprála státní r,eterinární správy pro Liberecký kra] udělísouhlas kpřemístění úel a úelstev
uwtitř ochranného pásma na základě klinické prohlídky včelstev proledené úředním wterinárním
lékařem.
přemístění úel a lrcelstev do ochranného pásma zúzemí prostého nákazy je možné jen se souhlasem
Kralské rcterinární spráyy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj.

(3) Všichnichowtelé tcel nahlásí písemně nejpozději do 16.08. 2021 Kralské leterinární spráw Státní
veterinární správy pro Liberecký kraj poštou nebo prostřednictvím těchto kontaktů: datová schránka
lD schránky: rz78b9i, e-mail: epodatelna.kvsl@svscr.cz , následující informace: ste jméno, adresu,
telefonní kontakt, registrační číslo chowtele a registrační číslo stanovště úelstev s aktuálním údajem
o počtu welstev chowných na stanovišti.

(4) Všem chotatelům wel v ochranném pásmu se nařizuje prolest neprodleně klinickou prohlídku
laelstev v období příznil,tich klimatických podmínek z hlediska biologie wel s rozebráním welího díla
a v případě zjištění příznaků nasvedčujících hnilobě vcelího plodu o tom ihned uvědomit Krqskou
rcterinární spráw Státní veterinární správy pro Liberecký kraj, prostřednictvím těchto možných
kontaktů: íel. č. +420 485 246 691, lD datole schránky. z78b9i, e- mail: epodatelna.kr,sl@sr,scr.cz

(5) Všem chowtelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z r4ískytu nebezpečné nákazy
hniloby úelího plodu neprodleně uvědomit Krajskou rcterinární spráw Státní r,eterinární správy pro
Liberecký kraj způsobem uvedeným v odstarci 3.

(6) Hnilobu ťelího plodu je zakázáno léčit.

č1.4.

Poučení

Pokud v souladu s § 67 a násl. leterinárního zákona tzniká nárok na poskytnutí náhrady
nákladů aztrát, které wnikly v důsledku prowdění mimořádných wterinárních opatření nařízených ke
zdoláání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zÝřaI na človeka, je třeba jej řas
uplatnit na základě žádosti podané u ministerstra zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro

uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č,34212012 Sb., o zdraví
zvíatajehoochraně, opřemíst'ování apřeprale zÝřaí a ooprávrění aodborné způsobilosti kuikonu
něktenich odborných teterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetouj,ch stránkách
ministerstw zemědělství.

Za nesplnění nebo porušení povinností
opatření může spráwrí orgán podle ustanovení
do v}še:

a) 100 000 Kč, jde-li o fuzickou osobu,

čt. s
Sankce

vyplýwjících z těchto mimořádných wterinárních

§ 71 nebo § 72 wterinárního zákona uložit pokutu až

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikalící íyzickou osobu.
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čt. o
Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní leterinární správy nabýw podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a)
r,eterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se pol,ažuje den
jeho vywšení na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje, Nař2ení musí být každému
přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a wech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Liberci dne 16.07.2021

MVDr. Roman Šebesta
ředitel Krajské leterinární správy

Státní wterinární správy pro Liberecký kraj
podepsáno elektronicky

v zastoupení

Obdrží:
Krajský úřad pro Liberecký kraj,lČ:70891508, DS: cSkbrkw, U Jezu 642l2a,460 01 Liberec -

Liberec lV-Perštýn
Obec Benecko, DS: sSsapb4, 35, 514 01 Benecko
Město Jablonec nad Jizerou ,lČ:OO275778, DS: qh7bry j, č,p.277, 512 43 Jablonec nad Jizerou,
Czech Republic
Obec Jestřabí v Krkonoších, DS: 4gwsyk, 42,514 01 Jestřabí v Krkonoších
Obec Vítkovice, lČ:00276260, DS: 7mtbfpS, č.p, 243, 512 38 Vítkovice, Czech Republic
Komora veterinárních lékařů České republiky - Semily

Obec vítkovicr
lq vŽ§Eul : ú4 "* bq
§ennwto : 6,e u,4

lč 0c276260, Dlč cz002?6260
512 3t Vítkovice v Krk, 243
l?1.411 502 730

Dokunrctrt jť po(le},sál1.lektloluckynt IJo(lpi.-eIl
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