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NAŘÍZENÍ č. 5/2011
Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad“) jako místně
a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve věci výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu na území Pardubického kraje
nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona tato
MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:
Čl. I
VYMEZENÍ OHNISEK
(1) Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu byla rozhodnutím o mimořádných
veterinárních opatřeních č. j. 2010/1407/KVSE ze dne 4. 5. 2010 vyhlášena hospodářství
chovu včel reg. č. CZ 89671067 v Heřmanově Městci, Za oborou, v k. ú. 638731
Heřmanův Městec a reg. č. CZ 89671056 v Holotíně v k. ú. 755575 Holotín.
(2) Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím o mimořádných
veterinárních opatřeních č. j. 2010/1408/KVSE ze dne 4. 5. 2010 vyhlášeno hospodářství
chovu včel bez registračního čísla v Načešicích, Licomělice 2, v k. ú. 701033 Licomělice.
(3) Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím o mimořádných
veterinárních opatřeních č. j. 2010/1409/KVSE ze dne 4. 5. 2010 vyhlášeno hospodářství
chovu včel reg. č. CZ 89490224 v Hošťalovicích 9 v k. ú. 646148 Hošťalovice.
(4) Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu byla rozhodnutím o mimořádných
veterinárních opatřeních č. j. 2010/2630/KVSE ze dne 2. 9. 2010 vyhlášena hospodářství
chovu včel reg. č. CZ 89323184 ve Svinčanech, části obce Raškovice, v k. ú. 760820
Raškovice u Přelouče, a reg. č. CZ 89671078 v Heřmanově Městci – Veselce,
v k. ú. 638731 Heřmanův Městec.
Čl. II
VYMEZENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA
Ochranné pásmo tvoří oblast 5 km kolem ohnisek nákazy, která zahrnuje následující
katastrální území: k. ú. 608661 Bousov, k. ú. 646130 Březinka u Hošťalovic, k. ú. 616061
Bukovina u Přelouče, k. ú. 771571 Bumbalka, k. ú. 616567 Bylany, k. ú. 776921 Cítkov,
k. ú. 638731 Heřmanův Městec, k. ú. 698342 Holičky u Chrudimi, k. ú. 755575 Holotín,
k. ú. 646148 Hošťalovice, k. ú. 652369 Choltice, k. ú. 638749 Chotěnice, k. ú. 652377
Chrtníky, k. ú. 698351 Janovice u Chrudimi, k. ú. 658375 Jeníkovice u Choltic, k. ú. 693871
Jetonice, k. ú. 659371 Jezbořice, k. ú. 666165 Klešice, k. ú. 670260 Kostelec u Heřmanova
Městce, k. ú. 616583 Lány u Bylan, k. ú. 679704 Ledec, k. ú. 791342 Lhůty, k. ú. 701033
Licomělice, k. ú. 684678 Licoměřice, k. ú. 684333 Lipoltice, k. ú. 684686 Lipovec,
k. ú. 693880 Míčov, k. ú. 698369 Morašice u Chrudimi, k. ú. 701041 Načešice, k. ú. 776939
Nerozhovice, k. ú. 723703 Podhořany u Ronova, k. ú. 732800 Prachovice, k. ú. 760820
Raškovice u Přelouče, k. ú. 771589 Rašovy, k. ú. 742244 Rozhovice, k. ú. 693898 Rudov,
k. ú. 698377 Skupice u Chrudimi, k. ú. 684350 Sovoluská Lhota, k. ú. 752681 Sovolusky
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u Přelouče, k. ú. 755583 Stojice, k. ú. 693901 Sušice, k. ú. 760854 Svinčany, k. ú. 761401
Svojšice u Choltic, k. ú. 771597 Turkovice u Přelouče, k. ú. 772798 Úherčice, k. ú. 774685
Urbanice, k. ú. 776947 Vápenný Podol, k. ú. 789038 Vyžice, k. ú. 698385 Zbyhněvice,
k. ú. 693910 Zbyslavec a k. ú. 797618 Žlebské Chvalovice.
Čl. III
OPATŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU
(1) Zakazují se přesuny včelstev a matek v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto
pásma, s výjimkou přemístění včelstev, oddělků nebo matek v ochranném pásmu anebo
do ochranného pásma z území prostého nákazy moru včelího plodu, a to za účelem
obnovení chovu včel nebo založení nových chovů. Přemístění včelstev a matek uvnitř
ochranného pásma je možné jen se souhlasem správního úřadu, vydaným na základě
žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného
vzorku měli. Přemísťovaná včelstva nebo oddělky musí být bakteriologicky vyšetřeny
s negativním výsledkem na mor včelího plodu vyšetřením vzorků plodových plástů nebo
směsného vzorku měli, odebraných v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním.
(2) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje nejpozději do 15. 2. 2012
odevzdat na územní pracoviště správního úřadu v Chrudimi nebo v Pardubicích směsný
vzorek zimní úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu.
K zajištění směsného vzorku zimní úlové měli k vyšetření na mor včelího plodu
se nařizuje vložit nejpozději do 31. 12. 2011 do všech včelstev na dobu nejméně 30 dnů
podložky na dno úlů. V jednom směsném vzorku může být zastoupena zimní úlová měl
od nejvýše 10 včelstev.
(3) Při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně všech pozitivních
výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo glycidových zásob se
nařizuje klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla
a s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření, zejména plodových plástů s klinickými
změnami na plodu a plástů s příškvary. Při prohlídce se nařizuje používat ochranné
rukavice (gumové nebo pro jednorázové použití) a po provedené prohlídce se nařizuje
provést dezinfekci rukou, oděvů, obuvi a gumových rukavic dezinfekčním prostředkem
s účinností na původce nákazy. Podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího
plodu trvá do doby, dokud klinickým vyšetřením včelstev spojeným s odběrem vzorků
k provedení bakteriologického vyšetření, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření,
nejsou potvrzeny negativní výsledky.
(4) Med získaný v ochranném pásmu od klinicky zdravých včelstev nebo skladovaný
v ochranném pásmu v pozorovací době může být uváděn do oběhu jen po negativním
výsledku laboratorního bakteriologického vyšetření na přítomnost Paenibacillus larvae
ze směsného vzorku medu odebraného v posledních 2 měsících. V případě pozitivního
nálezu může být med zpracován jen za kontrolovaných podmínek v pekárenském
průmyslu. Při přepravě musí být provázen veterinárním osvědčením. Nakládání
s ostatními včelími produkty nepodléhá žádnému omezení.
(5) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel
v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť
s klinicky zdravými včelstvy po provedení důkladné mechanické očisty a dezinfekce
roztokem připraveným smísením 10 litrů 10% dezinfekčního prostředku SAVO
(tj. SAVO s vodou v poměru 1:10) s 0,5 kg louhu sodného.
(6) Nařizuje se utratit a neprodleně likvidovat všechny roje neznámého původu a divoce
žijící včelstva v ochranném pásmu.
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Čl. IV
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Nákaza se prohlásí za zdolanou, jestliže v pozorovací době v trvání 1 roku po likvidaci
včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření v ohnisku nedojde v ochranném
pásmu k výskytu moru včelího plodu.
(2) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních
opatření může správní úřad podle § 71 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. d) a § 72 odst. 1
písm. m) a odst. 3 písm. d) veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
(3) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení; za den jeho vyhlášení se
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.
(4) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení č. 4/2010 ze dne 21. května 2010.
V Pardubicích dne 20. července 2011

otisk úředního razítka

MVDr. Josef Boháč
ředitel
Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj
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