C.j.: SVSI2012/027623-M

Narízení

Státní

veterinární

správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 010moucký kraj, dále také "KVS
Olomouc", jako místne a vecne príslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písmo c)
zák. C. 166/1999 Sb., o veterinární péci a o zmene nekterých souvisejících zákonu (veterinární
zákon), ve znení pozdejších predpisu, dále také "veterinární zákon", v souladu s ustanovením
§ 54 odst. 1 a odst. 2 písmo a) a odst. 3 veterinárního zákona a § 15 veterinárního zákona
narizuje tato

mimorádná
k prevenci

a tlumení

veterinární

nebezpecné

nákazy

opatrení
- moru

vcelího

plodu.

CI. 1

Toto narízení je závazné pro všechny chovatele vcel s chovy vcel umístených na katastrálních
územích vyjmenovaných v clánku 2 tohoto Narízení SVS c. j. SVSI2012/027623-M, a to bez
ohledu zda jsou organizovaní v Ceském svazu vcelaru ( dále jen CSV ) nebo v jiné organizaci
nebo neorganizovaní. Mimorádná veterinární opatrení (ochranná a zdolávací opatrení) se
narizují k zajištení ochrany zdravých chovu vcel pred nebezpecnou nákazou - morem vcelího
plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištení výskytu této nebezpecné nákazy - moru
vcelího plodu, potvrzeného nálezem puvodce této nákazy laboratorním vyšetrením a návazne
vymezených ohnisek nákazy v následných chovech vcel chovaných, na stanovištích vcel
v Olomouckém kraji:
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/020308-M ze dne 24. 09. 2012 v katastru
obce Loštice, k.ú. 686883, s úcinností od 24. 09. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/020600-M ze dne 9. 10.2012 v katastru
obce Líšnice, k.ú. 685119, s úcinností od 9. 10. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/020292-M ze dne 24. 09. 2012 v katastru
obce Žádlovice, k.ú. 686891, s úcinností od 24. 09. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/020297-M ze dne 24. 09. 2012 v katastru
obce Bouzov, k.ú. 608696, s úcinností od 24. 09. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2328-5/2012-KVSM ze dne 15. 08. 2012
v katastru obce Vidnava, k.ú. 781711, s úcinností od 15. 08. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2329-5/2012-KVSM ze dne 15. 8. 2012
v katastru obce Vidnava, k.ú. 781711, s úcinností od 15. 8. 2012
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Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2330-5/2012-KVSM ze dne 15. 8. 2012
v katastru obce Vidnava, k.ú. 781711, s úcinností od 15. 8. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2331-5/2012-KVSM ze dne 15. 8. 2012
v katastru obce Vidnava, k.ú. 781711, s úcinností od 15. 8. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/014273-M ze dne 28. 8. 2012 v katastru
obce Velká Kraš, k.ú. 778486, s úcinností od 28. 8. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/014281-M ze dne 28.8.2012 v katastru
obce Vidnava, k.ú. 781711, s úcinností od 28. 8. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/021872-M ze dne 4. 10. 2012 v katastru
obce Vidnava, k.ú. 781711, s úcinností od 4.10.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/025301-M ze dne 12. 10.2012 v katastru
obce Velká Kraš, k.ú. 778486, s úcinností od 12.10. 2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/025247-M ze dne 12. 10.2012 v katastru
obce Velká Kraš, k.ú. 778486, s úcinností od 12. 10.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/025313-M ze dne 12. 10. 2012 v katastru
obce Velká Kraš, k.ú. 778486, s úcinností od 12. 10.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/025331-M ze dne 12. 10. 2012 v katastru
obce Vidnava, k.ú. 781711, s úcinností od 12. 10.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/026381-M ze dne 17. 10.2012 v katastru
obce Vidnava, k.ú. 781711, s úcinností od 17. 10.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod c. j. SVS/2012/026365-M ze dne 17.10. 2012 v katastru
obce Vidnava, k.ú. 781711, s úcinností od 17. 10.2012

Ci. 2
Zrízení ochranného pásma
Ochranným
pásmem (OP) vymezeným vokruhu 5 km kolem ohnisek nákazy,
s prihlédnutím k zemepisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto predpisem
vymezují katastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních cástí:
V k.ú. obce Loštice - c.k.ú. 686883 - obce Loštice (686883), Doubravice nad Moravou
(631302), Lechovice u Pavlova (718459), Líšnice u Mohelnice (685119), Mitrovice,
Mohelnice (698032), Moravicany (698610), Palonín (717479), Pavlov u Loštic (718467),
Podolí u Mohelnice (724327), Radnice (738131), Svinov u Pavlova (718475), Újezd u
Mohelnice (773760), Vacetín (780651), Veselí u Mohelnice (780669), Vyšehorky (685127),
Zavadilka (718483), Žádlovice (686891) na okr. Šumperk;
Bezdekov nad Trebuvkou, Bílá Lhota, Bouzov, Cervená Lhota u Rimic, Doly u Bouzova,
Hvozdecko, Jerman, Kozov, Obectov, Olešnice u Bouzova, Podolí u Bouzova na okr.
Olomouc.
V k.ú. obce Líšnice - c.k.ú. 685119 - obce Bušín u Studené Loucky (758213), Kremacov
(675725), Lechovice u Pavlova (718459), Líšnice u Mohelnice (685119), Loštice (686883),
Mírov (695521), Mírovský Grunt (695548), Mohelnice (698032), Pavlov u Loštic (718467),
Podolí u Mohelnice (724327), Radnice (738131), Studená Loucka (758221), Svinov u
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Pavlova (718475), Újezd u Mohelnice (773760), Vacetín (780651), Veselí u Mohelnice
(780669), Vyšehorky (685127), Žádlovice (686891), na okr. Šumperk
Bezdekov nad Trebuvkou (608688), Jerman (608726), Podolí u Bouzova (724301) na okr.
Olomouc.
V k.ú. obce Žádlovice
- c.k.ú. 686891 - obce Doubravice nad Moravou (631302),
Kremacov (675725), Lechovice u Pavlova (718459), Libivá (682926), Líšnice u Mohelnice
(685119), Loštice (686883), Mitrovice, Mohelnice (698032), Moravicany (698610), Palonín
(717479), Pavlov u Loštic (718467), Podolí u Mohelnice (724327), Radnice (738131), Svinov
u Pavlova (718475), Újezd u Mohelnice (773760), Vacetín (780651), Veselí u Mohelnice
(780669), Vyšehorky (685127), Zavadilka (718483), Žádlovice (686891) na okr. Šumperk;
Bezdekov nad Trebuvkou (608688), Bílá Lhota (603953), Bouzov (608696), Cervená Lhota u
Rimic (745596), Doly u Bouzova (608700), Jerman (608726), Obectov (724289), Podolí u
Bouzova (724301) na okr. Olomouc.
V k.ú. obce Bouzov - c.k.ú. 608696 - obce Bezdekov nad Trebuvkou (608688), Bílá Lhota
(603953), Blažov (672017), Bouzov (608696), Brezina (688665), Cervená Lhota u Rimic
(745596), Doly u Bouzova (608700), Hrabí (603961), Hvozdecko (608718), Javorícko
(688673), Jerman (608726), Kaderín (672025), Kovárov u Bouzova (671487), Kozov
(672033), Obectov (724289), Olešnice u Bouzova (724297), Podolí u Bouzova (724301),
Stremenícko (757501), Svojanov u Bouzova (672041), Veselícko (688690) na okr. Olomouc;
Vacetín (780651), Veselí u Mohelnice (780669), Zavadilka (718483), Žádlovice (686891),
Lechovice u Pavlova (718459), Palonín (717479), Loštice (686883), Pavlov u Loštic
(718467), Radnice (738131) na okr. Šumperk;
Ospelov (688487) na okr. Prostejov
V k.ú. obce Vidnava - c.k.ú. 781711- obce Dolní Cervená Voda (753696 ), Fojtova Kraš (
778451 ), Horní Hermanice u Bernartic ( 602841 ), Hukovice u Velké Kraše (778460),
Kobylá (667404), Malá Kraš (778478), Stará Cervená Voda (753688), Velká Kraš (
778486), Vidnava (781711) na okr. Jeseník
V k.ú. obce Velká Kraš - c.k.ú. 778486 - obce Vidnava ( 781711 ), Velká Kraš ( 778486 ),
Malá Kraš ( 778478 ), Fojtova Kraš ( 778451 ), Hukovice u Velké Kraše ( 778460 ), Dolní
Cervená Voda ( 753696 ), Stará Cervená Voda ( 753688 ), Kobylá ( 667404 ), Horní
Hermanice u Bernartic ( 602841) na okr. Jeseník

CI. 3
Opatrení v ochranném pásmu
Všem chovatelum vcel, jejichž stanovište vcelstev se nachází na území tímto predpisem
vymezeného ochranného pásma dle Clánku 2. tohoto Narízení se narizuje:
(1) V jarním období roku 2013 - povinnost provedení klinických prohlídek s rozebráním
vcelího díla, a to chovateli vcel samotnými nebo k tomuto úkonu oprávnenými
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prohlížiteli CSV, a to až v dobe vhodných klimatických podmínek z hlediska
biologie vcel. O výsledku prohlídky vcelstev s duvodným podezrením na výskyt
moru vcelího plodu (zjištení onemocnení plodu s príznaky moru vcelího plodu )
neprodlene informovat KVS Olomouc, trída Míru 101, 779 00 Olomouc, tel. c.
585700730, 585700731, ID datové schránky: 7xg8dcq, fax: 585700746, e-mail:
epodatelna.kvsm@svscr.cz
(2) Pri prohlídce vcelstev je nutné použít ochranné rukavice ( gumové nebo pro
jednorázové použití ). Po skoncení prohlídky provést dezinfekci rukou, odevu, obuvi a
gumových rukavic.
(3) Zákaz premístování vcel a matek z ochranného pásma. Premístení vcel a matek
v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS Olomouc, vydaným na
základe žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetrení
smesného vzorku meli na prítomnost puvodce moru vcelího plodu. Nezarazování
vcelího díla, nedezinfikovaných úlu, vcelarských potreb, pomucek a zarízení
pocházejících z nákazove neznámých zdroju do chovu vcel.
(4) V pozorovací dobe sledovat zdravotní stav vcelstev, provádet pravidelný úklid,
zejména likvidaci a neškodné odstranování neupotrebitelného materiálu nejlépe
spálením a prubežnou dezinfekci stanovišt. Jako dezinfekcní prostredek je možno
použít prostredky úcinné proti puvodci predmetné nákazy, napr. roztok 0,5 %
chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného za dodržení bezpecnostních opatrení
narízených výrobcem.
(5) V chovech vcel na všech stanovištích vcelstev vymezeného ochranného pásma tohoto
Narízení, zajistit odebrání a odevzdání vzorku zimní vcelí meli ( nejvíce z 10
vcelstev v jednom smesném vzorku) k soucasnému vyšetrení na varoázu a mor
vcelího plodu, a to nejpozdeji do 15.02.2013 na nejbližší pracovište KVS Olomouc
místa daného- stanovište vcel, a to v Šumperku, Jeseníku
nebo v Olomouci.
Požadavek na toto vyšetrení rádne vyznacit na objednávce k vyšetrení i na obalu
vzorku!
(6) K zabránení prípadné možnosti rozšírení puvodce nákazy do chovu zdravých vcel,
zabalit odebraný jeden smesný vzorek vcelí meli do nepropustných obalu. Obal musí
být rádne oznacen celou adresou chovatele, registracním císlem chovatele /vcelare,
registracním císlem stanovište vcel, údajem o požadovaném vyšetrení a poctu vcelstev
v daném vzorku.

CI. 4

Opatrení na celém území Olomouckého kraje
(1) Všem chovatelum vcel na území Olomouckého kraje se v r. 2012 zakazuje provádet
jakoukoliv lécbu vcelstev v souvislosti s výskytem nebezpecné nákazy - morem
vcelího plodu.
(2) Ve všech vcelstvech v ochranném pásmu a mimo ne jsou chovatelé vcel povinni
dodržovat následující preventivní opatrení:
a) Zjištovat príciny zimních úhynu a slábnutí vcelstev,
b) nepoužívat med, pyl, plásty a vosk pocházející z oblastí a chovu vcel s neznámou
nákazovou situací pro krmení a chov vcel,
c) nezarazovat vcelí dílo, nedezinfikované úly, vcelarské potreby, pomucky a zarízení do
chovu vcel z oblastí a chovu vcel s neznámou nákazovou situací,
d) zamezit prístupu vcel do neobsazených úlu a vcelího díla,
e) udržovat prázdné úly bez vcelího díla,
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t) vyhledávat a utrácet roje neznámého puvodu a divoce žijících vcelstev,
g) pravidelnou obnovu vcelího díla, obnovu a náhradu starých úlu a likvidovat vyrazené
úly,
h) soustavne omezovat v chovech vcel intenzitu roztocu Varroa destructor - kleštík vcelí,
jako možného širitele predmetné nákazy,
i) provádet prubežnou dezinfekci prostredky úcinnými proti puvodci predmetné nákazy
úlu, souší, vcelarských potreb a pomucek.

Ci. 5
Poucení o nákaze
Mor vcelího plodu je nebezpecná nákaza postihující zavíckovaný vcelí plod. Puvodcem této
nákazy je bakterie Paenibacillus larvae. Nákaza se šírí infikovanou potravou vcel, zalétlými
vcelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a vcelarským príslušenstvím. Nákazu mohou
rozširovat i roztoci (napr. Varroa destructor - kleštík vcelí) a jiní škudci. V zevním prostredí
velmi odolné spory puvodce nákazy se dostanou s potravou do trávícího traktu larev vcel kde
vyklící, pomnoží se, znicí bunky žaludecní výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších
telesných tkání. Výrazné príznaky se projeví až u zavíckovaného plodu. Plást bývá
nepravidelne zakladen (mezerovitý plod), vícka jsou ztmavlá, propadlá, obcas proderavelá.
Napadené larvy mení barvu z perletove bílé na šedožlutou až tmavohnedou a premenují se v
lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z bunek vytáhnout jako vlákno. Konecným stádiem
rozložení larvy je príškvar, který pevne lpí na spodní stene bunky a nelze ho odstranit bez
porušení bunky. Ve svém dusledku dochází ke snížení životaschopnosti vcelstva až k jeho
úhynu.

CI. 6

Sankce
Za nesplnení nebo porušení vyplývajících z techto mimorádných veterinárních opatrení muže
správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50000 Kc, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2000000 Kc, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající.

Ci. 7
Spolecná a záverecná ustanovení
Toto narízení státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písmo a)
veterinárního zákona platnosti a úcinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se
považuje den jeho vyvešení na úrední desce Krajského úradu Olomouckého kraje a všech
obecních úradu, jejichž území se týká.
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Doba jeho platnosti se stanovuje do zrušení všech v nem uvedených mimorádných
veterinárních opatrení. Narízení je každému prístupné u KVS Olomouc, u Krajského úradu
Olomouc a u všech obecních a mestských úradu, jejichž území se týká.
KVS Olomouc rozhodne o zmene nebo ukoncení techto ochranných a zdolávacích opatrení,
jestliže v prubehu pozorovací doby jednoho roku po likvidaci vcelstev a provedení
ochranných a zdolávacích opatrení v daných ohniscích nedojde ve zrízeném a vymezeném
ochranném pásmu kolem techto ohnisek k dalšímu výskytu moru vcelího plodu.

V Olomouci, dne 22. ríjna 2012

OTISK

ÚREDNÍHO

RAZíTKA

MVDr. Aleš Zatloukal
reditel
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy
pro Olomoucký kraj
elektronicky podepsáno

Vyvešeno na úrední desku dne:
Sejmuto dne:
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