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Č. j. SVS/2013/057640-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 Státní 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. II. Právního předpisu Krajské veterinární správy  pro Olomoucký kraj - Nařízení KVS 

pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011, č. 17/2011 ze dne 17.10.2011, Nařízení 

Státní veterinární správy  č.j. SVS/2007/2012-KVSM ze dne 27.6.2012 o mimořádných 

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

– moru včelího plodu ochranné pásmo vymezené v k.ú. obce Boňkov u Hranic, 

Jindřichov u Hranic, Kovářov u Potštátu, Kyžlířov, Lhotka u Hranic, Lipná, Olšovec, 

Padesát Lánů, Partutovice, Potštát – město, Potštát – Dolní Předměstí, Potštát – Horní 

Předměstí, Radíkov u Hranic, Střítež nad Ludinou - kolem ohnisek na okr. Přerov 

 v Čl. II. Právního předpisu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy 

pro Olomoucký kraj - Nařízení Státní veterinární správy  č.j. SVS/2012/011713 -M ze dne 

15.8.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s 

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

obce Vidnava, Dolní Červená Voda, Fojtova Kraš, Horní Heřmanice u Bernartic, 

Hukovice u Velké Kraše, Kobylá, Malá Kraš, Stará Červená Voda, Velká Kraš- kolem 

ohniska na okr. Jeseník 

 v Čl. II. Právního předpisu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy 

pro Olomoucký kraj - Nařízení Státní veterinární správy  č.j. SVS/2012/0014890-M  ze dne 

30.8.2012 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s 

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

obce Vidnava, Dolní Červená Voda, Fojtova Kraš, Horní Heřmanice u Bernartic, 

Hukovice u Velké Kraše, Kobylá, Malá Kraš, Stará Červená Voda, Velká Kraš- kolem 

ohniska na okr. Jeseník, obce Oskava, Bedřichov u Oskavy, Dolní Libina, Horní 
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Libina, Mladoňov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek, Václavov u 

Oskavy – kolem ohniska na okr. Šumperk, Břevenec – na okr. Olomouc. 

 

 

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 Státní veterinární správy  ( viz Čl. I. ) nevyskytlo další onemocnění včel na 

výše uvedenou nebezpečnou nákazu.  
       

Čl. 3 
 

Ostatní ustanovení nařízených mimořádných veterinárních opatření, obsažená v právních 

předpisech Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel 

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

 

Čl. 4 
 

V souladu s ustanovením § 76 odst.3 veterinárního zákona toto Nařízení Státní veterinární správy  

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 Státní veterinární 

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

toto Nařízení Státní veterinární správy na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní 

veterinární správy je každému přístupné u KVS Olomouc, u Krajského úřadu Olomouckého kraje 

a u všech dotčených obecních úřadů. 

V Olomouci dne 04.09.2013 

otisk úředního razítka 

MVDr. Aleš Zatloukal 

ředitel 

podepsáno elektronicky 

 

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

 

Sejmuto dne :                                 ………………………... 
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