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NaŘÍznNÍ xuJsKÉ vETERINÁRNÍ SPRÁvY
PRo STŘEDoČnsrÝ KRAJ

ó.7 l 201l
o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních

k prevenci a tlumení moru včelího plodu

KrajsM veterinární správa pro Středočeský kraj, jako místně a věcně příslušný orgán státní správy

ve věcech veterinární péče podle $ 47 odst.l písm.b) a $49 odst.l písm.c) zákona č.16611999 Sb.' o

veterinární péči a o změně někteých souvisejících zákor1ů (veterinární zákon), vplatném zněni,vydává
toto nařízení, kteým rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru

včelího plodu' naÍízených Nařízením Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č'll20l0 ze dne

24.6.2010 a vsouladu sustanovením $ 17 odst.l veterinárního zákona prohlašuje tuto nákazu za
zdolanou.

Čl.l.
odůvodnění

Vsouvislosti sNďízením č.3/2010 Krajské veterinámí správy pro Královéhradecký kraj ze dne

4.5.?OIO o rnýskytu moru včelího plodu na stanovišti chovu včel v obci Židovice (KU 796832) na území
Královéhradeckého kraje nařídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, sým Nařízením
1llzolo ze dne 24.6'2010; mimořádná veterinámí opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu

s platností pro katastrální území obcí:

Regrě'
",KlJ

653071 Chotěšice 704920 Nouzov u Dvmokur
653080 Malá Strana u Chotěšic 712868 Dvořiště
6s3098 Nová Ves u Chotěšic 7t2876 Osek
654248 Chroustov 789828 Záhornice u Městce Králové
666912 Dubečno 66692t Kněžice u Městce Králové

vše v okrese Nymburk

Vzhledem k tomu, Že qýsledky všech provedených bakteriologických vyšetření na mor včelího plodu ze

vzorků letní a zimní měli, odebraných od vŠech včetstev v ochranném pásmu tohoto ohniska na uzemí
Středočeského kraje, byly negativní, a Že se v průběhu stanovené jednoroční pozorovací doby nevyskytl

Žáďný noý případ onemocnění touto nákazou a ani nevzniklo podezření z ní, pominuly okolnosti, které si

naÍízeni tohoto opatření vyŽádaly a bylo rozhodnuto' jak je shora uvedeno'
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z.

J.

l.

čl rl.
Zárl'ěrečná ustanovení

Nařízení se ve smyslu ustanovení $ 76 odst.3 zákonač.16611999 Sb.' (veterinární zákon), vplatném
znění, vyhlásí tak, Že se vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Štředoeeského kraje a všech obecních
úřadů, jejichŽizemi se ýká na dobu nejméně l5 dnů.

Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se povaŽuje den jeho

vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kaje.
Nařízení je kaŽdému přístupné u Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj a u všech obecních

úřadů, jejichžinemi se ýká'
4. Dnem účinnosti tohoto nařízeni se zrušuje Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj

čJlzO|O ze dne 24.6.20|0; o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru

včelího plodu.

V Benešově dne 20. 6.201l

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
MVDr. Zdeněk Císař

ředitel kraj ské veterinární správy

Krajský (městský, obecní úřad)

Vyvěšeno na úřední desce dne

Sejmuto dne ....
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