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Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen ,,KVS

SVS pro Liberecký kraj") jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49
odst, 1 písm. c) zák. č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně něktených souvisejících
zákonů .(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,veterinární zákon"),
v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona, ro2hodlatakto:

čt. t

Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 22.09.2021 nařízením Státníveterinární

správy č. j. SVS|2021l115B72-L vydaná z důvodu vyhlášení ochranného pásma kolem
ohniska hniloby včelího plodu v Benecku naúzemí Libereckého kraje se ukončují.

čt. z

odůvodnění

(1) V souvislosti s r,nýskytem hniloby včelího plodu u chovatele včel v katastrálním území
Beneckok.ú.602'132, okr. Semily, nařrdila KVS SVS pro Liberecký kraj dne22.09.2021 pod
č.j. SVS/20211115B72-L mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení hniloby včelího
plodu (dále též ,,l\A/O") s platností pro stanovené ochranné pásmo této nákazy, zahrnující
katastrální území: KU 602132 - Benecko, KÚ 6021.41- Dolní Štěpanice, KÚ 602159 _ Horní
Štěpanice, KÚ 659029 - Jestřabí v Krkonoších, KÚ 676560 _ xřŽtice, KÚ 602167 - Mrklov,
KU 659045 - Roudnice v Krkonoších, KÚ 7B|TB9 - Víchová nad Jizerou , KÚ 7$129 _
víttkovice v krkonoších.

(2) Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu byly splněny povinnosti vyplyvající z
nař2ených MVO a zároveň uplynula pozorovací doba, taktéž a pominuly okolnosti, které si
nařízení výše uvedených lVlt/O vyžádaly, bylo rozhodnuto tak, jak je shora uvedeno.

čt. s

zušovací ustanovení

Zušuje se nař2ení Státní veterinární správy č. j. SVS/20211115B72-L ze dne
22.09.2021.

čl, +

Společná a závěrečná ustanovení
(1)Toto naiízení nabývá podle § 2 odst. ,1 a § 4 odst. ,l a2zákonač.3512021 Sb,, o

Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a něktenich správních úřadů



platnostijeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů a účinnosti počátkem
patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Datum a čas vyhlášení nař2ení je
vyznačen ve Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízen( se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních
ÚřadŮ, jelichžúzemí setýká, na dobu nejméně 15 dnů a musíbýt každému přístupné u krajské
veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž územíse týká.

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních
předpisŮ na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení
vyrozuměna.

V Liberci dne 22.09.2022

tWDr. Roman Šebesta
ředitel Krajské veterinární správy

Státníveterinární správy pro Liberecký kraj
podepsáno elektronicky
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