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Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj jako místně a věcně příslušný
správní orgán podle § 15, odst. I a § 49, odst. I, písmo c) zákona Č. 16611999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon), ve znční pozdějších předpisů, v souladu s §
54 odst. I, písmo a), b), d) veterinárního zákona nařizuje tato

ochranná a zdolávací opatření
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

ČI. t

Vymezení ochranného pásma

Vzhledem k výskytu nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v katastrálním' území obce
Plešovice (stanoviště včel reg. Č. CZ 89860146), Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Jihočeský kraj (dále jen KVS pro Jč kraj) vymezuje ochranné pásmo o poloměru 5 km, které
zahrnuje následující katastrální území obcí nebo jejich části:

Vyšný, Přísečná-Domoradice, Přísečná, Křenov u Kájova, Srnín, Plešovice, Holubov, Křemže,
Chlum u Křemže, Třísov, Záluží nad Vltavou, Štěkře, Dolní Třebonín, Rájov, Rájov-Černice,
Mojné, Chabičovice, Kladné-Dobrkovice, Chlumec, Zlatá Koruna, v okrese Český Krumlov a
Vrábče, Slavče, Opalice, Kosov u Opalic, v okrese České Budějovice.

ČI. 2

Opatření v ochranném pásmu

1) Ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném ochranném pásmu e týkají všech chovatelů včel,
kteří mají svá včelstva umístěna na dotčeném území. členů Českého svazu včelařů se jedná o
ZO ČSV Český Krumlov, Zlatá Koruna, Velešín, Křemže, Boršov nad Vltavou, Kamenný
Újezd.

2) Zakazují se veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma.

3) KVS pro Jč.kraj může na základě písemné žádosti chovatele povolit přemístění včelstev, oddělků
nebo matek do ochranného pásma za účelem obnovení chovu včel a rovněž tak může povolit
přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma. Žádosti chovatele v obou případech musí být
do ložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího
plodu.

4) Místně příslušné ZO ČSV provedou do 31.5. 2012 soupis všech chovatelů včel s uvedením jména,
adresy, data narození, telefonního spojení, registračního čísla chovatele a registračního čísla
stanoviště z centrální evidence chovatelů a údaje o počtu a stanovišti chovaných včelstev, včetně
kočovníků. Soupis předají na územně příslušné pracoviště KVS SVS pro Jč kraj v Českém
Krumlově, Domoradice 126,38101 Český Krumlov, tel. 380 711333, a 'V v KVS 8M6ýpmpis

Jč kraj v Českých Budějovicích, Severní 9,37001 České Budějovice, te 18. Digitálně podeps
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5) Chovatelům uvedeným v čI. 2, odst. 1 se dále nařizuje v období nejpozději 30.6. 2012 zajistit
odevzdání směsných vzorků měli k laboratornímu vyšetření na přítomnost původce moru
včelího plodu na KVS pro Jč kraj - pracoviště v Českém Krumlově a v Českých
Budějovicích, pokud toto vyšetření nebylo provedeno v posledních 12 měsících (vzorek měli
tedy nebudou odebírat chovatelé včel, kteří jej odebírali na základě Nařízení KVS pro Jihočeský
kraj č.2/20 11 ze dne 15.3 .201 I).

Směsný vzorek měli bude získán smícháním max. 10 dílčích vzorků od jednotlivých včelstev (úlů)
na stanovišti do jednoho směsného vzorku, v případě většího počtu včelstev na stanovišti chovatel
zajistí adekvátní počet takto vytvořených směsných vzorků měli. Hmotnost směsného vzorku musí
být nejméně 1,5 g (kávová lžička). U včelařů, kde nebude moci být provedeno výše nařízené
laboratorní vyšetření směsného vzorku včelí měli, se nařizuje provedení klinické prohlídky včelstev
s rozebráním díla odborně způsobilou osobou.

6) V případě pozitivního bakteriologického nálezu původce moru včelího plodu - Paenibacillus larvae
ve směsném vzorku měli, se nařizuje dotčeným chovatelům zajistit provedení klinické prohlídky
všech včelstev na stanovišti s rozebránim díla odborně způsobilou osobou a poskytnout součinnost
při případném odběru úředních vzorků k laboratornímu vyšetření za účelem vyloučení nebo
potvrzen í z této nákazy.

7) Laboratorní bakteriologické vyšetření směsných vzorků včelí měli (ze všech stanovišť v celém
vymezeném ochranném pásmu) musí být opakovaně provedeno před skončením roční
pozorovací doby, odběrem vzorků zimní měli, po dohodě s úředním veterinárním lékařem.

8) Všichni chovatelé včel v ochranném pásmu jsou dle § 4, odst. I, písrn. d) "eteriná'rního zákona
povinni poskytnout nezbytnou pomoc a součinnost k provedení nařízených vyšetření:

9) Chovatelé včel v ochranném pásmu jsou dále povinni:

a) hlásil KVS pro Jč kraj prostřednictvím pracoviště v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích
úhyny a slábnutí včelstev v pozorovací době,

b) zamezovat přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,

c) udržovat prázdné úly bez včelího díla,

d) utrácet roje neznámého původu a divoce žijící včelstva,

e) prováděl průběžnou dezinfekci úlů, zásobních souší a včelařských potřeb a pomůcek,

f) nezařazovat včelí plásty, nedezinfikované úly a včelařské pomůcky do chovu včel v případě
neznalosti nákazové situace v místě původu,

g) nepoužívat med a pyl z oblastí s neznámou nákazovou situací ke krmení včel.

h) vos k získaný od včelstev v ochranném pásmu tepelně ošetřovat při teplotě 117°C pojíobu 60
minut či 150;C po 5-10 minut, či jej používat výhradně k jiným než včelařskýrn účelům.

ČI. 3

Poučení o nákaze
Mor včelího plodu je podle IO§ odst.2 a přílohy č.2 veterinárního zákona nebezpečná nákaza

včel, jejímž původcem je Paenibacillus larvae. Nákaza se šíří postiženými včelami, chovatelským
zařízením, pomůckami i včelími produkty.
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ČI.4
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) 2000000 Kč.jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

ČI. 5

Společná a závěrečná ustanovení

I) ařízení Státní veterinární správy se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a
všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dní. Toto nařízení Státní
veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst.3 písmo a) veterinárního zákona platnosti a
účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední
desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

2) Toto nařízení je přístupné veřejnosti i na elektronické úřední desce KVS pro Jč kra] na web.
stránkách Státní veterinární správy České republiky: wWW.SVSCLCZ

3) Nákaza může být prohlášena za zdolanou, pokud během roční pozorovací doby od provedení
likvidace ohnisek nedojde v jejím průběhu v ochranném pásmu k dalšímu výskytu výše uvedené
nákazy nebo k podezření z nákazy a současně po splnění všech nařízených ochranných a
zdolávacích opatření.

4) Přílohou tohoto nařízení je mapa vymezující 5 km ochranné pásmo.

5) Tímto nařízením není dotčena platnost Nařízení KVS pro Jihočeský kraj č.2/2011 ze dne 15.3.2011.

V Českých Budějovicích dne: 16.5. 2012

MVDr. František Kou6a
.I

ředitel Krajské veterinární správj,
Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj
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Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha k Nařízení SVS č.j: SVS/198012012-KVSC
Ochranné pásmo moru včelího plodu
Okresy Český Krumlov a České Budějovice
Poloměr ochranného pásma 5 km
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