Č. j. SVS/2019/108214-L

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen „KVSL“) jako
správní orgán místně a věcně příslušný 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 (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a),
b), d), l) a r), § 54 odst. 2 písm. a) a § 54 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:
k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – hniloby včelího plodu v Libereckém kraji:

Čl. 1

Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy hniloby včelího plodu Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro Liberecký kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních
č. j. SVS/2019/106362-L ze dne 04.09.2019 vyhlásila stanoviště chovu včel registrační číslo:
CZ 89684230, č. k. ú. 642584 Horní Branná, okres Semily, GPS souřadnice: 50°37'9,438"N,
15°35'10,541"E.
Čl. 2

Vymezení ochranného pásma
Ochranné pásmo zahrnuje katastrální území:
KÚ 602132 - Benecko
KÚ 602141 - Dolní Štěpanice
KÚ 642584 - Horní Branná
KÚ 602159 - Horní Štěpanice
KÚ 659975 - Hrabačov
KÚ 659959 - Jilemnice
KÚ 758256 - Martinice v Krkonoších
KÚ 602167 - Mrklov
KÚ 776661 - Valteřice v Krkonoších
KÚ 790591 - Zálesní Lhota
v územním obvodu Libereckého kraje.
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Čl. 3

Opatření v ochranném pásmu
(1) Zakazují se přesuny včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma.
(2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské
veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj vydaným na základě žádosti chovatele.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj udělí souhlas k přemístění včel
a včelstev uvnitř ochranného pásma na základě klinické prohlídky včelstev provedené úředním
veterinárním lékařem.
Přemístění včel a včelstev do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen se
souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj.
(3) Všichni chovatelé včel, jejichž stanoviště je umístěno na výše uvedených katastrálních
územích, nahlásí písemně nejpozději do 23.09.2019 KVSL pracovišti Liberec, na adrese
Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 – Růžodol 1, a to buď přímo prostřednictvím těchto možných
kontaktů: tel.: +420 485 246 691, ID datové schránky: rz78b9i, e-mail: epodatelna.kvsl@svscr.cz nebo
prostřednictvím místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů (dále jen „ZO ČSV“),
následující informace: své jméno, adresu, telefonní spojení, registrační číslo chovatele a registrační
číslo stanoviště včelstev s aktuálním údajem o počtu včelstev chovaných na stanovišti. V případě, že
tato povinnost byla chovatelem splněna v rámci nařízení č. j. SVS/2019/075615-L a č. j.
SVS/2019/075617-L ze dne 20.06.2019, nebo v rámci nařízení č. j. SVS/2019/077986-L ze dne
26.06.2019 či nařízení č. j. SVS/2019/081731-L ze dne 03.07.2019, nařízení č. j. SVS/2019084172-L a
SVS/2019/084419-L ze dne 11.07.2019, nařízení č. j. SVS/2019/088541-L, SVS/2019/088546-L ze dne
22.07.2019 a č. j. SVS/2019/095565-L ze dne 07.08.2019 se ho tato povinnost již opakovaně netýká.
(4) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně
klinickou prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel
s rozebráním včelího díla a v případě zjištění příznaků nasvědčujících hnilobě včelího plodu o tom
ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Liberecký kraj,
prostřednictvím těchto možných kontaktů: tel. č. +420 485 246 691, ID datové schránky: rz78b9i,
e- mail: epodatelna.kvsl@svscr.cz .
(5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné
nákazy hniloby včelího plodu neprodleně uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Liberecký kraj způsobem uvedeným v odstavci 3.
(6) Hnilobu včelího plodu je zakázáno léčit.
Čl. 4

Zdolání nákazy
(1) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj stanovuje délku trvání
pozorovací doby na 1 rok od data nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(2) Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj může změnit nebo ukončit některá nařízená
mimořádná veterinární opatření, jestliže vzhledem k epizootologickým informacím nejsou již tato
opatření nezbytná a nehrozí nebezpečí šíření nákazy, anebo může nařídit další nezbytná opatření v
případě zhoršení nákazové situace.
(3) Nákaza bude prohlášena za zdolanou a mimořádná veterinární opatření budou zrušena,
jestliže v ochranném pásmu nedojde v průběhu pozorovací doby k výskytu hniloby včelího plodu.
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Čl. 5

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. 6

Společná a závěrečná ustanovení
(1) 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 Libereckého kraje.
(2) Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy,
krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Liberci dne 09.09.2019
MVDr. Roman Šebesta
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajský úřad pro Liberecký kraj, IČ:70891508, DS: c5kbvkw, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Liberec IV-Perštýn
Obec Benecko, DS: s5sapb4, 35, 514 01 Benecko
Obec Horní Branná, IČ:00275735, DS: 52zaudf, 1, 512 36 Horní Branná - Horní Branná
Město Jilemnice, IČ:00275808, DS: g2nbdtx, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Obec Martinice v Krkonoších, DS: 8mfatig, 131, 512 32 Martinice v Krkonoších
Obec Studenec, IČ:00276162, DS: 7kubutg, 364, 512 33 Studenec
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ:72050501, DS: vsmhpv9, nám. Dr. E. Beneše
584/24, 460 32 Liberec
Komora veterinárních lékařů České republiky – Semily
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