Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Č. j. SVS/2020/082670-J

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (dále jen „KVSJ“) 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 (dále jen „veterinární
zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 veterinárního zákona a
ustanovením § 11 odst. 2 vyhlášky č.18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev
a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících
vyhlášek, nařizuje z důvodu výskytu moru včelího plodu na stanovištích včelstev v katastrálním území
Vír a Rovečné tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v Kraji Vysočina
Čl. 1
Vymezení ochranného pásma
Ochranné pásmo zahrnuje následující katastrální území: 616982 Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem,
624462 Dalečín, 624471 Hluboké u Dalečína, 651605 Chlum, 651613 Korouhvice, 669580 Kobylnice
nad Svratkou, 669598 Koroužné, 669601 Švařec, 680265 Lesoňovice, 680273 Pivonice u Lesoňovic,
708224 Nyklovice, 733407 Brťoví, 741981 Malé Tresné, 741990 Rovečné, 742007 Velké Tresné,
759511 Polom u Sulkovce, 759520 Sulkovec, 781037 Bolešín, 781045 Věstín, 781053 Věstínek,
782483 Hrdá Ves, 782491 Vír, 794970 Karasín, 794988 Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, 624489
Veselí u Dalečína a část katastrálního území 616958 Bystřice nad Pernštejnem mezi Končinským
potokem a pozemní komunikací mezi obcemi Ždánice a Dvořiště.

Čl. 2
Opatření v ochranném pásmu
1. Chovatelům včel v ochranném pásmu (dále jen „chovatelům“) se zakazuje přemísťování včel,
včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včel, včelstev a matek uvnitř ochranného
pásma je možné jen se souhlasem KVSJ, vydaným na základě písemné žádosti chovatele a
předložení negativního výsledku laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na původce
moru včelího plodu ne staršího 12 měsíců. Laboratorní vyšetření musí pocházet ze Státního
veterinárního ústavu Jihlava, Olomouc nebo Praha (dále jen „státní veterinární ústav“)
2. Chovatelům včel se nařizuje zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24. 8. 2020
odevzdání směsných vzorků měli ze všech úlů na stanovišti k vyšetření na původce moru
včelího plodu na KVSJ pracoviště Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 Žďár nad
Sázavou, tel. 566 501 991. Směsný vzorek měli bude získán smícháním maximálně 10 dílčích
vzorků od jednotlivých včelstev (úlů) na stanovišti do jednoho vzorku, v případě většího počtu
včelstev na stanovišti chovatel zajistí odpovídající počet takto vytvořených směsných vzorků
měli. Hmotnost směsného vzorku musí být nejméně 1,5 g. Tento bod neplatí pro chovatele včel,
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kteří provedli vyšetření na základě Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2020/049105-J
vydaného dne 24. 4. 2020.
3. Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést na stanovištích odběr vzorků
měli způsobem uvedeným v čl. 2 odst. 2. tohoto nařízení a předat je nejpozději do 31. 12. 2020
na KVSJ pracoviště Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 Žďár nad Sázavou, tel. 566
501 991. Vzorek je možné odebrat po posledním nařízeném podzimním preventivním ošetření
na varroázu. Tento bod neplatí pro chovatele včel, kteří provedli vyšetření na základě Nařízení
Státní veterinární správy č.j. SVS/2020/049105-J vydaného dne 24. 4. 2020.

Čl. 3
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření
může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 4
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 Kraje Vysočina a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. Toto
nařízení Státní veterinární správy bude umístěno na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů od
vyvěšení.

V Jihlavě dne 16. 07. 2020

MVDr. Božek Vejmelka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
podepsáno elektronicky
v zastoupení
Obdrží:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
Obecní úřady: Velké Tresné, Dalečín, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Nyklovice, Prosetín, Rovečné,
Sulkovec, Věstín, Vír, Ždánice
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