Č. j. SVS/2018/110866-S

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS SVS
pro Středočeský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. (4) a (7)
a § 49 odst. (1) písm. c) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení, kterým rozhodla o
ukončení mimořádných veterinárních opatření
k prevenci a tlumení moru včelího plodu,
nařízených na základě Nařízení KVS SVS pro Středočeský kraj č.j.: SVS/2017/065490-S ze dne
26. 5. 2017 a SVS/2017/110599-S ze dne 6. 10. 2017 o mimořádných veterinárních opatřeních
k prevenci a tlumení moru včelího plodu a v souladu s ustanovením § 17 odst. (1) veterinárního zákona
prohlašuje tuto nákazu za zdolanou.

Odůvodnění
V souvislosti s výskytem moru včelího plodu (dále též MVP) u chovatele včel v katastru v obci
Podbradec, v k.ú. 723355 a v obci Ředhošť, v k.ú. 744905 v Ústeckém kraji nařídila KVS SVS
pro Středočeský kraj svým Nařízením č.j.: SVS/2017/065490-S ze dne 26. 5. 2017 a SVS/2017/110599S ze dne 6. 10. 2017 mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu s platností
pro stanovené ochranné pásmo této nákazy zahrnující obce na níže uvedených katastrálních území:

Obec

Katastrální území

Horní Kamenice u Lukova

688932

Jarpice

657646

Lukov

688941

Páleč u Zlonic

717398

Poštovice

666807

Šlapanice v Čechách

762784

Vraný

785563
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Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu byly splněny povinnosti vyplývající z Nařízení č.j.
SVS/2017/065490-S ze dne 26. 5. 2017 a SVS/2017/110599-S ze dne 6. 10. 2017 a pominuly okolnosti,
které si nařízení výše uvedených mimořádných veterinárních opatření vyžádaly, bylo rozhodnuto tak,
jak je shora uvedeno.

Společná a závěrečná ustanovení

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 Středočeského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí
na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně
15 dnů.
Dnem účinnosti tohoto nařízení se zároveň zrušuje Nařízení KVS SVS pro Středočeský kraj č.j.
SVS/2017/065490-S ze dne 26. 5. 2017 a SVS/2017/110599-S ze dne 6. 10. 2017 o mimořádných
veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu.

V Benešově dne 2.10.2018
MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajský Úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha
Dotčené obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
Obecní úřad Šlapanice, Šlapanice 40, 273 71 Šlapanice
Městys Vraný, Vraný 9, 273 73 Vraný
Obecní úřad Jarpice, Jarpice 5, 273 72 Jarpice
Obecní úřad Páleč, Páleč 65, 273 71 Páleč
Obecní úřad Poštovice, Poštovice 13, 273 72 Poštovice
Obec s rozšířenou působností:
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný
Magistrát města Kladna, náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
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