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Č. j. SVS/2013/038990-M 

 

 

Nařízení  Státní  veterinární  správy  
 

o zrušení částí některých vymezených ochranných pásem v souvislosti s mimořádnými 

veterinárními opatřeními proti nebezpečné nákaze – moru včelího plodu a o změně některých 

ustanovení vybraných nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj 

 

Čl. 1 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále také KVS Olomouc), 

jako věcně a místně příslušný správní orgán na základě zmocnění z § 47, odst. 4 a odst. 8 a § 49, 

odst. 1, písm. c) zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17, odst. 1, písm. a), b) a odst. 3 a § 

76, odst. 3 zák. č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon) 

 

ruší  
 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 8/2007 ze dne 

3.5.2007, 11/2008 ze dne 28.5.2008, 17/2008 ze dne 19.6.2008, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 

6/2009 ze dne 12.5.2009, 7/2009 ze dne 15.5.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 19/2009 ze 

dne 4.9.2009, 21/2009 ze dne 30.9.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011, 

15/2011 ze dne 19.9.2011 a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných 

veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy 

– moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Bělkovice - kolem ohnisek na 

okr. Olomouc 

  v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 20/2008 ze dne 

30.7.2008, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 4/2011 ze dne 11.5.2011, a č.j. 

SVS/1771/2012-KVSM ze dne 31.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k 

ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 

ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Bezděkov nad Třebůvkou, Doly u Bouzova, 

Podolí u Bouzova - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 3/2010 ze dne 

10.5.2011 a č.j. SVS/1771/2012-KVSM ze dne 31.5.2012 o mimořádných veterinárních 

opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru 

včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Bílá Lhota - kolem ohnisek na okr. 

Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 5/2009 ze dne 

5.5.2009, 11/2009 ze dne 12.6.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 4/2011 ze dne 11.5.2011 o 

mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem 

nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Blažov - 

kolem ohnisek na okr. Olomouc 
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 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 11/2008 ze dne 

28.5.2008, 23/2008 ze dne 20.8.2008, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 6/2009 ze dne 12.5.2009, 

7/2009 ze dne 15.5.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 19/2009 ze dne 4.9.2009, 3/2010 ze dne 

10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011, 15/2011 ze dne 19.9.2011 a č.j. SVS/1698/2012-KVSM 

ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v 

souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené 

v k.ú. obce Bohuňovice  - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 6/2008 ze dne 

7.5.2008, 20/2008 ze dne 30.7.2008, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 

4/2011 ze dne 11.5.2011 a č.j. SVS/1771/2012-KVSM ze dne 31.5.2012 o mimořádných 

veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy 

– moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Bouzov - kolem ohnisek na 

okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č.  SVS/1771/2012-

KVSM ze dne 31.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v 

souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené 

v k.ú. obce Červená Lhota - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 7/2011 ze dne 

23.5.2011 a č.j. SVS/1771/2012-KVSM ze dne 31.5.2012 o mimořádných veterinárních 

opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru 

včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Dolní a Horní Dlouhá Loučka - 

kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 3/2010 ze dne 

10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011 a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 

o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem 

nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Dolany - 

kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - KVS Olomouc č. 6/2009 ze dne 12.5.2009, 

7/2009 ze dne 15.5.2009, 10/2009 ze dne 5.6.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 19/2009 ze 

dne 4.9.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011 a č.j. SVS/1698/2012-

KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v 

souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené 

v k.ú. obce Domašov u Šternberka - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 11/2008 ze dne 

28.5.2008, 13/2008 ze dne 2.6.2008, 23/2008 ze dne 20.8.2008, 4/2009 ze dne 28.4.2009, 

5/2009 ze dne 5.5.2009, 6/2009 ze dne 12.5.2009, 7/2009 ze dne 15.5.2009, 14/2009 ze dne 

3.7.2009, 19/2009 ze dne 4.9.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011, 

15/2011 ze dne 19.9.2011 a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných 

veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy 

– moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Hlušovice - kolem ohnisek 

na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 4/2011 ze dne 

11.5.2011 a č.j. SVS/1771/2012-KVSM ze dne 31.5.2012 o mimořádných veterinárních 

opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru 

včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Hvozdečko - kolem ohnisek na okr. 

Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č.j. SVS/1698/2012-

KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v 

souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené 

v k.ú. obce Chabičov, Komárov, Lhota u Šternberka, Mladějovice, Mutkov, Řídeč, 

Újezd u Uničova - kolem ohnisek na okr. Olomouc 
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 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 6/2008 ze dne 

7.5.2008, 7/2008 ze dne 13.5.2008, 20/2008 ze dne 30.7.2008, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 

3/2010 ze dne 10.5.2011, 4/2011 ze dne 11.5.2011 a č.j. SVS/1771/2012-KVSM ze dne 

31.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s 

výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce 

Jeřmaň - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 7/2011 ze dne 

23.5.2011 a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních 

opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru 

včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Karlov, Paseka - kolem ohnisek na 

okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 5/2009 ze dne 

5.5.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 4/2011 ze dne 11.5.2011, 15/2011 ze dne 19.9.2011 a 

č.j. SVS/1771/2012-KVSM ze dne 31.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k 

ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 

ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Kozov - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 12/2009 ze dne 

19.6.2009, 7/2011 ze dne 23.5.2011 a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 

o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem 

nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Křivá - 

kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 7/2011 ze dne 

23.5.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s 

výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce 

Křižov - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 11/2008 ze dne 

28.5.2008, 17/2008 ze dne 19.6.2008, 4/2009 ze dne 28.4.2009, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 

6/2009 ze dne 12.5.2009, 7/2009 ze dne 15.5.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 19/2009 ze 

dne 4.9.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011, 15/2011 ze dne 19.9.2011 a 

č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k 

ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 

ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Lašťany - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 4/2011 ze dne 

11.5.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s 

výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce 

Líšnice, Veselí, Vranová Lhota  - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 11/2008 ze dne 

28.5.2008, 13/2008 ze dne 2.6.2008, 13/2008 ze dne 2.6.2008, 23/2008 ze dne 20.8.2008, 

4/2009 ze dne 28.4.2009, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 6/2009 ze dne 12.5.2009, 7/2009 ze dne 

15.5.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 19/2009 ze dne 4.9.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 

3/2011 ze dne 5.5.2011, 15/2011 ze dne 19.9.2011 a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 

24.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti 

s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce 

Moravská Loděnice - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 6/2008 ze dne 

7.5.2008, 20/2008 ze dne 30.7.2008, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 

4/2011 ze dne 11.5.2011 a č.j. SVS/1771/2012-KVSM ze dne 31.5.2012 o mimořádných 

veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy 

– moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Obectov - kolem ohnisek na 

okr. Olomouc 
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 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 5/2009 ze dne 

5.5.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011 a č.j. SVS/1771/2012-KVSM ze dne 31.5.2012 

o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem 

nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Olešnice u 

Bouzova - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 8/2007 ze dne 

3.5.2007, 9/2008 ze dne 20.5.2008, 11/2008 ze dne 28.5.2008, 17/2008 ze dne 19.6.2008, 

4/2009 ze dne 28.4.2009, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 6/2009 ze dne 12.5.2009, 7/2009 ze dne 

15.5.2009, 10/2009 ze dne 5.6.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 19/2009 ze dne 4.9.2009, 

21/2009 ze dne 30.9.2009,  3/2010 ze dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011 a č.j. 

SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k 

ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 

ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Pohořany - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 8/2007 ze dne 

3.5.2007, 14/2007 ze dne 9.7.2007, 6/2008 ze dne 7.5.2008, 6/2008 ze dne 10.5.2008, 

11/2008 ze dne 28.5.2008, 17/2008 ze dne 19.6.2008, 4/2009 ze dne 28.4.2009, 5/2009 ze 

dne 5.5.2009, 6/2009 ze dne 12.5.2009, 7/2009 ze dne 15.5.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 

18/2009 ze dne 20.8.2009, 19/2009 ze dne 4.9.2009, 21/2009 ze dne 30.9.2009, 3/2010 ze 

dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011 a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 

o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem 

nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Radíkov - 

kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 8/2007 ze dne 

3.5.2007, 14/2077 ze dne 9.7.2007, 6/2008 ze dne 7.5.2008, 9/2008 ze dne 20.5.2008, 

11/2008 ze dne 28.5.2008, 17/2008 ze dne 19.6.2008, 4/2009 ze dne 28.4.2009, 5/2009 ze 

dne 5.5.2009, 6/2009 ze dne 12.5.2009, 7/2009 ze dne 15.5.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 

18/2009 ze dne 20.8.2008, 19/2009 ze dne 4.9.2009, 21/2009 ze dne 30.9.2009, 3/2010 ze 

dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011, 15/2011 ze dne 19.9.2011 a č.j. SVS/1698/2012-

KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v 

souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené 

v k.ú. obce Samotišky - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 8/2007 ze dne 

3.5.2007, 14/2007 ze dne 9.7.2007, 6/2008 ze dne 7.5.2008, 9/2008 ze dne 20.5.2008, 

11/2008 ze dne 28.5.2008, 4/2009 ze dne 28.4.2009, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 6/2009 ze dne 

12.5.2009, 7/2009 ze dne 15.5.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 18/2009 ze dne 20.8.2008, 

19/2009 ze dne 4.9.2009, 21/2009 ze dne 30.9.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 3/2011 ze 

dne 5.5.2011, 15/2011 ze dne 19.9.2011  a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 

o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem 

nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce 

Sv. Kopeček - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č.  14/2009 ze dne 

3.7.2009, 19/2009 ze dne 4.9.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011 a č.j. 

SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k 

ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 

ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Štarnov - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 8/2007 ze dne 

3.5.2007 9/2008 ze dne 20.5.2008, 11/2008 ze dne 28.5.2008, 17/2008 ze dne 19.6.2008, 

4/2009 ze dne 28.4.2009, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 6/2009 ze dne 12.5.2009, 7/2009 ze dne 

15.5.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 18/2009 ze dne 20.8.2008, 19/2009 ze dne 4.9.2009, 

21/2009 ze dne 30.9.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011, 15/2011 ze 

dne 19.9.2011 a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních 
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opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru 

včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Tovéř, Véska u Olomouce   kolem 

ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. II. Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 11/2008 ze dne 

28.5.2008, 23/2008 ze dne 20.8.2008, 4/2009 ze dne 28.4.2009, 5/2009 ze dne 5.5.2009, 

6/2009 ze dne 12.5.2009, 7/2009 ze dne 15.5.2009, 14/2009 ze dne 3.7.2009, 19/2009 ze 

dne 4.9.2009, 3/2010 ze dne 10.5.2011, 3/2011 ze dne 5.5.2011, 15/2011 ze dne 19.9.2011  

a č.j. SVS/1698/2012-KVSM ze dne 24.5.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k 

ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 

ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Trusovice - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 20/2010 ze dne 

19.8.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s 

výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce 

Veselíčko - kolem ohnisek na okr. Olomouc 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č. 11/2007 ze dne 

31.05.2007, 12/2007 ze dne 20.06.2007, 19/2007 ze dne 21.08.2007, 21/2007 ze dne 

07.09.2007, 23/2007 ze dne 25.09.2007, 7/2008 ze dne 13.05.2008, 12/2008 ze dne 

30.05.2008, 14/2008 ze dne 06.06.2008, 16/2008 ze dne 16.06.2008, 3/2009 ze dne 

26.06.2009,   21/2010 ze dne 02.09.2010, 5/2011 ze dne 17.05.2011 a č.j. SVS/1726/2012-

KVSM ze dne 28.05.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v 

souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené 

v k.ú. obcí Malé Hradisko, Okluky, Protivanov, Buková, Stínava - kolem ohnisek na okr. 

Prostějov 

 v Čl. 2 Právního předpisu KVS Olomouc - Nařízení KVS Olomouc č.j. SVS/1771/2012-

KVSM ze dne 31.05.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení 

nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obcí 

Dolní Bušínov, Filipov u Zábřeha, Hněvkov, Horní Bušínov, Horní Studénky, Jedlí, 

Jestřebí u Zábřeha, Jestřebíčko, Kosov, Labe, Leština u Zábřeha, Lupěné, Nemile, 

Nové Losiny, Olšany nad Moravou, Pivonín, Pobučí, Rájec u Zábřeha, Ruda nad 

Moravou, Sklená, Slavoňov u Lukavice, Václavov u Zábřeha, Zábřeh na Moravě, 

Zborov na Moravě, Zvole u Zábřeha - kolem ohnisek na okr. Šumperk 

 
Čl. 2 

 

Nařízená mimořádná veterinární opatření byla chovateli včel splněna a ve stanovené pozorovací 

době jednoho roku od posledního výskytu nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, se ve 

vymezených ochranných pásmech (OP), zřízených kolem ohnisek a vymezených ve článcích výše 

uvedených nařízení KVS Olomouc (viz Čl.1) nevyskytlo další onemocnění včel na výše uvedenou 

nebezpečnou nákazu.  
       

Čl. 3 
 

Ostatní ustanovení nařízených mimořádných veterinárních opatření, obsažená v právních 

předpisech KVS Olomouc o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel 

v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu zůstávají v platnosti.  
 

Do ostatních katastrálních území obcí, vymezených do ochranných pásem v nařízeních KVS 

Olomouc a v Čl. 1 tohoto Nařízení nevyjmenovaných, zasahují ochranná pásma vymezená 

v pozdějších Právních předpisech KVS Olomouc. 
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Čl. 4 
 

V souladu s ustanovením § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto Nařízení KVS Olomouc nabývá 

platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, jímž je den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského 

úřadu Olomouckého kraje.  
 

Krajský úřad Olomouckého kraje a obecní úřady, jejichž území se toto Nařízení KVS Olomouc týká 

(dále také dotčené obecní úřady), vyvěsí v souladu s § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto Nařízení 

KVS Olomouc na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Nařízení KVS Olomouc je každému 

přístupné u KVS Olomouc, u Krajského úřadu Olomouckého kraje a u všech dotčených obecních 

úřadů.  

 

 

 

V Olomouci dne 10.06.2013 

otisk úředního razítka 

MVDr. Aleš Zatloukal 

ředitel 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku dne:……………………….. 

 

Sejmuto dne:  …………………………………………. 

 

 

file://vw-srv18.svscr.cz/xslt_customer2/UVS_SVS_odpoved_UR_CZ_2.xml

		2013-06-10T13:35:20+0200




