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rtnŘZeruí srÁrruí vETERlNÁRtrtí spnÁw

Krajská wterinární sprár,a Státní r,eterinární spráyy pro Liberecký kraj, jako správrí orgán
mÍstně atecně příslušný podle ustanorení §47odst.4a7 a podle §49 odst. 1písm. c) zákona
č. 166/1999 Sb., o r,eterinární péči a o změně něktených souVsejících zákonů (dále jen ,,l,eterinární
zákon"),reznění pozdějšíchpředpisů,avsouladusustanor,,ením§15odst. 1a§54r,eterinárního
zákona a s ustanor,ením vyhlášky č. 1Bl2018 Sb., o r,eterinárních požadaraích na chov rcel a úelstev
a o oPatření pro předcházení a zdoláání něktenj,ch nákaz rael a o změně něktenj,ch souvisejících
vyhlášek v platném znéní, nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
kzamezení šíření nebezpečné nákazy - hniloby včeliho plodu v Libereckém kraji:

čt. l
Vymezení ohniska

Ohniskem nebezpečné nákazy hniloby úelího plodu vyhlásila Krajská wterinární spráw Státní
leterinární správy pro Liberecký kraj rozhodnutím o mimořádných wterinárních opatřeních č. j.
SVS/2021I095597-L ze dne 04.08.2021 stanoviště chow včel v katastrálním území č. 783129
le vítkovicích v krkonoších.

čt. z
Vymezení ochranného pásma

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

KÚ 602132 - Benecko

KÚ 642878 - Horní Dušnice

KÚ 602159 - Horní Štěpanice

KÚ 659029 - Jestřabí v Krkonoších

KU 676560 - Křížlice

Kú 602167 - Mrklov

KÚ 725684 - Poniklá

KÚ 659045 - Roudnice v Krkonoších

KÚ 642886 - Stromkovice

KÚ 7$129 - Vítkovice v Krkonoších
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čt. e
Opatření v ochranném pásmu

(1) zakazuje se přemtst'ování řel a úelstev ze stanor,eného ochranného pásma.

(2) PřemÍstění lcel a tcelstev uwitř ochranného pásma je možné jen sesouhlasem Krajské veterinární
sPrávy Státní veterinární spráyy pro Liberecký kraj vydaným na základé žádosti chowtele. Kralská
teterinární spráw Státní lreterinární správy pro Liberecký kraj udělí souhlas k přemístění r,rcel a r,celstev
uwritř ochranného pásma na základě klinické prohlíclky včelstev provedené úředním veterinárním
lékařem.
Přemístění r,,cel a r,celstev do ochranného pásma zúzemí prostého nákazyje možné jen se souhlasem
Kralské veterinární sprátly Státní l,,eterinární správy pro Liberecký kraj.

(3) VŠichnicholatelé včel nahlásí písemně nejpozději do 31.08,2021 Krajskércterinární správě Státní
leterinární správy pro Liberecký kraj poštou nebo prostřednictvím těchto kontaktů: dator,a schránka
lD schránky; rz7}bgi, e-mail: epodatelna.kvsl@svscr.cz , následulící informace: sr,e jméno, adresu,
telefonní kontakt, registrační číslo chor,atele a registrační číslo stanoviště r,celstev s aktuálním údajem
o počtu včelstev chor,aných na stanoMšti.

(4) VŠem chor,atelům tcel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně klinickou prohlídku
Úelstev v období příznir4ých klimatických podmínek z hlediska biologie rcel s rozebráním úelího díla
a v PříPadě zjištění příznaků nasvědčujících hnilobě r,celího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou
leterinárnÍ spráw Státní veterinární správy pro Liberecký kraj, prostřednictvím těchto možných
kontaktů: tel. č, +420 485 246 691, lD datové schránky: z78b9i, e- mail: epodatelna.kr,sl@swcr.cz

(5) VŠem choratelŮm včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z rnl,skytu nebezpečné nákazy
hniloby rcelího plodu neprodleně uvědomit kralskou r,eterinární spráw státní leterinární správy pro
Liberecký kraj způsobem uvedeným v odstal,ci 3.

(6) Hnilobu včelího plodu je zakázáno léčií.

čl. +
Poučení

pokud v souladu s § 67 a násl. r,eterinárního zákona lzniká nárok na poskytnutí náhrady
nákladŮ aztrát, které wnikly v důsledku proradění mimořádných l,eterinárních opatření nařízených ke
zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířaí na človeka, je třeba je1 úas
uPlatnit na základě žádosti podané u ministerstr,a zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro
uplatňotaní náhrady a náležitosti žádostio její poskytnutí stanoví vyhláška č,34212012 Sb., o zdraví
zuřal ajehoochraně, opřemíst'ování apřeprale zuřat aoopráwrění aodborné způsobilosii kuj,konu
něktených odborných r,eterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetor4ich stránkách
ministerstw zemědělstv.

Za nesplnění nebo porušení povinností
opatření může spráwrí orgán podle ustanovení
do uýše:

a) 100 000 Kč, jde-li o fl7zickou osobu,

čl. s
Sankce

vyplýlajících z těchto mimořádných veterinárních

§ 71 nebo § 72 ieterinárního zákona uložit pokutu až

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právrrickou osobu nebo podnikající íyzickou osobu.
je podepsan elektrorúck}ln podprsell
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čt. 0
Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní teterinární správy nabýr,a podle ustanowní § 76 odst. 3 písm. a)
teterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; zadenjeho vyhlášení se potažuje den
jeho vylešení na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje. Nařízení musí být každému
přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a r,sech obecních úřadů, jelichž území se týká.

V Liberci dne 09.08.2021

MVDr. Roman Šebesta
ředitel Kra.lské reterinární správy

Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajský Úřad pro Liberecký kraj, lČ:70891508, DS: cSkbvkw, U Jezu 642l2a,460 O1 Liberec -

Liberec lV-Perštýn
Obec Benecko, DS; s5sapb4, 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 Poniklá, lČ:00276006, DS: 6dwbbx6, č.p. 65, 512 42 Poniklá, 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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