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runŘízeruí srÁrruí vETERlNÁnruí spRÁvy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako věcně a místně

přÍslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona ó. 1tj6/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon),
rozhodla podle § 49 odst, 1 písm, c) veterinárního zákona takto:

čt. t

Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 09.06,2020 nařízením Státní veterinární správy

Ě j. SVS/2020I067015-L - ochranné pásmo kolem ohniska hniloby včelího plodu v Horních
Stěpanicích, k. ú, 602159 se ukončují,

čl.z

Spoleěná a závěrečná ustanovení
(1)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 Libereckého kraje. Nařízení Státníveterinární správy
musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů,
jejichž územíse týká.

(2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy
č. j. SVS/2020/067015-L ze dne 09,06,2021 .

V Liberci dne 10.06.2021

MVDr. Roman Šebesta
ředitel Krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
podepsáno elektronicky

v zastoupení
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Obdrží:
Krajský úřad pro Liberecký kraj, lČ:70891508, DS: c5kbvkw, U Jezu 642l2a,460 0,1 Liberec -

Liberec lV-Perštýn
Obec Benecko, DS: sSsapb4, č.p. 35, 514 01 Benecko, Czech Republic
Obec Horní Branná, lČ:OO275731 DS: S2zaudf, č.p. 1 ,51236 HorníBranná,Czech Republic
Město Jablonec nad Jizerou ,lČ,OO27577B, DS: qh7bryj, č.p. 277 ,512 43 Jablonec nad Jizerou,
Czech Republic
Obec Jestřabí v Krkonoších, lČ:00275794, DS: 4gvasyk , č.p. 42, 514 01 Jestřabí v Krkonoších,
Czech Republic
Město Jilemnice, lČ:00275808, DS: g2nbdtx, Masarykovo náměstí 82,514 01 Jilemnice, Czech
Republic
Obec Poniklá, lČ:00276006, DS: 6dwbbx6, č.p. 65, 512 42 Poniklá, Czech Republic
Obec VÍchová nad Jizerou, DS: bsabsmy, č.p. B, 512 41 Víchová nad Jizerou, Czech Republic
Obec Vítkovice, lČ:00276260, DS: 7mtbfpS, č.p,243,512 38 Vítkovice, Czech Republic
Komora veterinárních lékařů České republiky - Semily
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