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Č.j.SVS/10/N/2012-KVSS

Nařízení Státní veterinární správy 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, jako místně a věcně 
příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče, podle § 47 odst.4 a § 49 odst.1 písm.c) 
zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon) ve znění pozdějších předpisů vydává toto nařízení, kterým rozhodla o ukončení
mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu, nařízených na 
základě Nařízení č. 3/2011 Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj ze dne 26.4.2011 a 
v souladu s ustanovením § 17 odst.1 veterinárního zákona prohlašuje tuto nákazu za zdolanou 

Čl. I.
Odůvodnění

V souvislosti s výskytem moru včelího plodu u chovatele včel v obci Miškovice (KÚ 770507) 
a v obci Nesměň (KÚ 791075) nařídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj se sídlem 
v Benešově mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu pod č.j.: 
3/2011 ze dne 26.4.2011, s platností pro ochranné pásmo – katastrální území níže uvedených obcí:

V okrese Kolín:

Reg.č. 
KÚ

Název obce
Reg.č. 

KÚ
Název obce

600911 Barchovice 683957 Lhotky u Malotic
601292 Bečváry 691178 Lipany u Vitic
721361 Blinka 691186 Malotice
643190 Bohouňovice II 770507 Miškovice u Kouřimi
761249 Bošice u Kouřimi 767867 Mlékovice
749184 Církvice u Kolína 791075 Nesměň u Zásmuk
782785 Dobré Pole u Vitic 721387 Plaňany
627801 Dobřichov 761281 Poboří  
791067 Doubravčany 790605 Přebozy
643203 Dolní Kruty 737780 Radim u Kolína
631647 Drahobudice 749192 Skvrňov
631655 Hatě 791083 Sobočice
770477 Hlaváčova Lhota 761290 Svojšice u Kouřimi
631663 Horní Jelčany 767875 Toušice
643211 Horní Kruty 770515 Třeboule
721379 Hradenín 643238 Újezdec u Horních Krut
600920 Hryzely 782831 Vitice
782793 Hřiby 785873 Vrbčany
653993 Chotouň 791091 Vršice
653497 Chotutice 790613 Zalešany
654001 Chrášťany u Českého Brodu 791105 Zásmuky
770485 Klášterní Skalice 721395 Žabonosy
671215 Kouřim 794953 Ždánice u Kouřimi

V okrese Kutná Hora:

Reg.č. 
KÚ

Název obce
Reg.č. 

KÚ
Název obce

773191 Bláto 777218 Vavřinec
777200 Chmeliště 777226 Žíšov
660299 Jindice
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Vzhledem k tomu, že se ve výše uvedeném ochranném pásmu výše uvedené nebezpečné nákazy 
nevyskytnul během stanovené 1 roční pozorovací doby po likvidaci včelstev, včelích produktů, 
včelařských pomůcek a zařízení a po provedené závěrečné ohniskové dezinfekci v ohniscích
nový případ onemocnění morem včelího plodu, všechna nařízená mimořádná veterinární 
opatření byla splněna, pominuly okolnosti, které si nařízení výše uvedených mimořádných 
veterinárních opatření vyžádaly a bylo rozhodnuto, jak je shora uvedeno.

Čl. II
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 pro Středočeský kraj. 

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský 
kraj č.3/2011 ze dne 26.4.2011; o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení 
moru včelího plodu.

V Benešově dne 22.5.2012

MVDr. Zdeněk Císař
ředitel Krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Středočeský kraj

Krajský (městský, obecní úřad) ……………………………………….

Vyvěšeno na úřední desce dne …………………………………………

Sejmuto dne ……………………………………………………………
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