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nnŘízeruí srÁrruí vETERINÁnruí spnÁw
Krajská veterinární správa Státníveterinární správy pro Středoěeský kra1 (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 péěi a o změně někteqých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. (1), § 17 odst. (4) a § 54
odst. (1) písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a vyhlášky č.1812018
Sb., v platném znění, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

kzamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu ve Středoěeském kraji:

čl. t
Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpeěné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím l(/S SVS pro Středoěeský
kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. SVS/2018/043301-S a SVS/2018/043310_S, ze dne
9.4.2018 vymezena stanoviště chovu věel v obci Žďáru u Mnichova Hradiště (ě. KU 795046), a to
s úěinností od 9.4 2018.

čl.z
Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem vymezeným kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území:

čl. g
Opatření v ochranném pásmu

1) Zakaz$i se přesuny včela včelstev (včetně včelích matek) ze stanoveného ochranného pásma.

2) Přemístěnívčel a včelstev (včetně včelích matek) uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného
pásma z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem l(\/S SVS pro Středoěeský kraj
vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření
směsného vzorku měli na mor včelího plodu ne starším í2 měsíců Směsné vzorky měli jsou
odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včely přemísťovány,
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Gislo KU Název KU
626767 Dneboh

687235 Loukov u Mnichova Hradiště

795046 Zd,al u Mnachova Hradisté
795054 Zehrov

Gislo KU Název KU
608301 Mužský

609501 Branžež

614ot7 Březina u Mnichova Hradiště

6L4o4L Olšina



3) Všichni chovatelé včel, jejichž stanoviště je umístěno na výše uvedených katastrálních územích,
nahlásí písemně nejpozději do 25. 4. 2018 KVS SVS pro Středoěeský kraj pracovišti v Mladé
Boleslavi, na adrese Víta Nejedlého 797;293 06 Kosmonosy, a to bud' přímo, prostřednictvím
těchto možných kontaktů: tel. č. +420 326 724 655, lD datové schránky: wx98b5p, e_mail:
epodatelna.kvss@svscr.cz nebo prostřednictvím místně příslušné základní organizace Českého
svazu včelařů (dále jen ZO ČSV;, nastedující informace: své jméno, adresu, telefonní spojení,
registrační číslo chovatele a registraění číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu
včelstev chovaných na stanovišti.

4) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev
v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla, včetně
kontroly rezervních souší a v případě zjištění příznaků nebo onemocnění morem včelího plodu
o tom ihned uvědomit KVS SVS pro Středočeský kraj, prostřednictvím těchto možných kontaktů:
tel. č. +420 326724 655, lD datové schránky: wx98b5p, e-mail: epodatelna.kvss@svscr.cz

5) Všem chovatelům včelstev na stanovištích v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků
včel ošetřujících plod nebo odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev a zajistit jejich
neprodlené laboratorní vyšetření v laboratoři, která splňuje podmínky § 52 odst. 3 veterinárního
zákona, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních í2 měsících před účinností tohoto
nařízení; každý jednotlivý vzorek může být tvořen smísením včel nebo měli z nejvíce 10 úlů
na stanovišti včelstev.

6) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provedení prvního odběru vzorků dle
odstavce 5 nejpozději do 9. 5. 2018 následujícím způsobem:

a) Pokud chovatelé provedou odběr včel ošetřujících plod, provedou u těchto včel utracení
a neprodyšné uzavření do nepropustných vzorkovnic.

b) Pokud chovatelé odebírají včelí měl, vloží způsobem předepsaným pro vzorkování, nejméně
14 dní před sesbíráním tohoto vzorku měli, do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu
jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období. Po uplynutí
této doby je chovatelé vyjmou, zabalí, řádně označí a směsné vzorky včelí měli předají
k vyšetření ve schválené laboratoři.

c) Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce
k vyšetření i na obalu vzorků.

7) Všem chovatelům včel se nařizuje provedení druhého odběru směsných vzorků včelí zimní měli
od všech včelstev na stanovištích v ochranném pásmu (jeden směsný vzorek může obsahovat včelí
měl nejvýše od 10 včelstev) Vzorky se odebírajínejdříve 30 dni po posledním vloženiometených
a čistých podložek na dna úlů a předají je k vyšetření do schválené laboratoře v termínu
do 15. 2. 2019. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen
na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků.

8) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném
pásmu a do tohoto pásma je možné pouze ze stanovišt's klinicky zdravými včelstvy a s provedeným
bakteriologickým vyšetřením vzorků úlové měli na morvčelího plodu s negativním výsledkem.

9) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy
moru včelího plodu, včetně zjištění pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové
měli nebo vzorků medu na původce moru včelího plodu, o uvedených skutečnostech neprodleně
uvědomit KVS SVS pro Středoěeský kraj, prostřednictvím těchto možných kontaktů: tel. č. +420 326
7 24 655, l D datové schrán ky: wx98b5p, e-mail : epodatelna. kvss@svscr. cz

10) Zakazuje se používat veškený med vyprodukovaný v ochranném pásmu ke zkrmování včelám.

1 1) Použití léčiv pro léčení moru včelího plodu je zakázáno.
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čt. +

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 velerinárního zákona uložit
pokutu až do výše:

a) 100 000 Kč, jde-lio fyzickou osobu,

b) 2 0OO OOO Kě, jdeJi o právnickou osobu nebo podnikající fuzickou osobu.

čl. s

SpoIečná a 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 Středoěeského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí
na úřední desce krajského úřadu a všech obecních tlřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně
1 5 dnů.

V Benešově dne 12.4.2018

MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinárn í správy

Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky

ObdĚí:
Krajský Úrad Stredočeského kraje

Dotčené obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky:
Branžež, Boseň, Březina, Mnichovo Hradiště, Loukov, Loukovec, Loukovec; Žďár

Obec s rozšířenou působností:
Mnichovo Hradiště

fi"P3 Dokrúnelrt je podepsáí elektJolúck:hD podpi§eill

Podepis|rci MvDr, otto vřany
izce. oJ: stáhú veteúráDú spúva
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Misto: B€ilešov
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