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Č. j. SVS/2019/038696-B 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský 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, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b), e) a § 54 odst. 1 písm. a), b), d)  
a odst. 2 písm. a) citovaného zákona a ustanovením § 11 odst. 2 vyhlášky č. 18/2018 Sb.,  
o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání 
některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření  

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihomoravském kraji: 

 

Čl. 1 

Vymezení ochranného pásma 

 

Ochranným pásmem nebezpečné nákazy moru včelího plodu se stanovují katastrální území:  

Letovice (680711), Kochov (667765), Trávník u Kladorub (665282), Kladoruby (665274), Podolí  
u Míchova (694053), Novičí (706850), Babolky (651575), Slatinka (680737), Meziříčko u Letovic 
(693740), Třebětín u Letovic (680745), Svárov u Velkých Opatovic (759902), Velká Roudka (778605), 
Vísky u Letovic (782530), Pamětice na Moravě (717525), Drválovice (776823) a Vanovice (776831) 

 

Čl. 2 

Opatření v ochranném pásmu 

 

Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje:  

a) Nejpozději do 5. 5. 2019 zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev včetně jejich 
odevzdání schválené laboratoři k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu,  
pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících; každý jednotlivý vzorek může být 
tvořen smísením měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev. K zajištění těchto vzorků se nařizuje vložit  
do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí 
měli. 

b) Zákaz přemísťovat včely a včelstva z ochranného pásma; přemístění včel a včelstev uvnitř 
ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti 
chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce 
moru včelího plodu ne starším 12 měsíců. 
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Čl. 3 

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) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. 

Čl. 4 

Společná 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 Jihomoravského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí 
na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 
15 dnů.  
 
V Brně dne 28.03.2019 

 
 
 
 

MVDr. Jaroslav Salava 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj 
podepsáno elektronicky 

v zastoupení 
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