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Č. j. SVS/2016/040233-L 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen KVS SVS pro 
Liberecký kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a odst. 7  
a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, (dále jen veterinární zákon), v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 písm. a), 
b), d), e), a  l), odst. 2 písm. a) a odst. 3, zákona nařizuje tato 

 

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

Čl.1 
 

Vymezení ohniska 
 

            Ohniskem nebezpečné nákazy včel, moru včelího plodu jsou stanoviště včel registrační číslo 
CZ 89068898, Jiříčkov 27, katastrální území 760579 Světlá pod Ještědem, kód katastrálního území 
760579, GPS 50°42´34.262´´N,  14°59´31.308´´E a registrační číslo CZ 89068977, Jiříčkov 3, 
katastrální území Světlá pod Ještědem, kód katastrálního území 760579, GPS souřadnice:  
50°42'29,946"N, 14°59'32,597"E. 
 
 

Čl. 2 

Vymezení ochranného pásma 
 

            Vymezené ochranné pásmo zahrnuje celá katastrální území: 
 
682268 Dolní Hanychov 
682497 Karlinky 
682471 Ostašov u Liberce 
682489 Horní Suchá u Liberce 
697800 Sobákov 
697796 Modlibohov 
697818 Starý Dub 
682314 Rochlice u Liberce 
603881 Bílá u Českého Dubu 
631094 Hluboká u Liberce 
631108 Pilínkov 
603902 Vlčetín u Bílé 
622842 Malý Dub 
622893 Smržov u Českého Dubu 
626660 Dlouhý Most 
626686 Javorník u Dlouhého Mostu 
632694 Druzcov 
640361 Záskalí 
631086 Doubí u Liberce 
682462 Horní Hanychov 
675482 Novina u Liberce 
676501 Křižany 
712761 Kotel 
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712779 Lázně Kundratice 
712787 Osečná 
733245 Proseč pod Ještědem 
733229 Javorník u Českého Dubu 
742457 Janův Důl 
742465 Rozstání pod Ještědem 
760579 Světlá pod Ještědem 
719641 Petrašovice 
762504 Minkovice 
762512 Rašovka 
762521 Šimonovice 
780472 Vesec u Liberce 
 
 

Čl. 3 

Opatření v ochranném pásmu 
 

            (1) Mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů včel, kteří mají svá stanoviště 
v katastrálních území uvedených v čl. 2 tohoto nařízení. 
 
            (2) Zakazují se veškeré přesuny včelstev a včelích matek z ochranného pásma. Přemístění 
včelstev a včelích matek do ochranného pásma a v rámci ochranného pásma je možné jen se 
souhlasem KVS SVS pro Liberecký kraj, vydaným na základě písemné žádosti chovatele včel, která 
musí obsahovat adresy chovatelů, registrační čísla chovatelů, počet včelstev  
a datum předpokládaného přesunu, zaslané na adresu: Ostašovská 521, 460 01 Liberec,  
e-mail : epodatelna.kvsl@svscr.cz a doručené minimálně 5 pracovních dní před plánovaným 
přesunem a dále doloženém negativním výsledkem laboratorního vyšetření na přítomnost původce 
moru včelího plodu. Negativní výsledek vyšetření nesmí být starší než 12 měsíců. 
 
            (3) Všem chovatelům včel uvedených v čl. 2  tohoto nařízení se nařizuje nejpozději do 
31.05.2016 odevzdat na pracoviště KVS SVS pro Liberecký kraj řádně označené (adresa chovatele, 
registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště s čísly úlů) směsné vzorky včelí měli, odebrané 
jednotlivě z každého včelstva (tak, aby směsný vzorek byl tvořen maximálně z 10 včelstev) 
k laboratornímu vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo 
provedeno v posledních 12 měsících.  
 
            (4) K zajištění vzorků včelí měli se všem chovatelům včel podle čl. 2  tohoto nařízení nařizuje 
nejpozději do 10.05.2016 vložit na dobu nejméně 15 dnů diagnostické podložky na dno úlů.  
 
            (5) Dále se všem chovatelům včel podle čl. 2 tohoto nařízení nařizuje nejdéle do 10. 5. 2016 
provést prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění klinických příznaků 
moru včelího plodu (např. mezerovitý plod, výskyt příškvarů v plodovém plástu, proděravělá víčka 
plodových zátek, pozitivní „sirkový test“) a o tomto zjištění okamžitě uvědomit KVS SVS pro Liberecký 
kraj (tel. 485246691).  
 
            (6) Při provádění prohlídek včelstev musí být použity ochranné jednorázové rukavice, po 
skončení prohlídky na stanovišti musí být tyto rukavice zlikvidovány takovým způsobem, aby k nim 
neměly přístup včely. Oděv a obuv, ve kterých byla prohlídka provedena, musí být okamžitě ošetřena 
tak, aby k nim neměly přístup včely (např. vypráním, desinfekcí s účinnou látkou chlornan sodný). 
 
            (7) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje odevzdat v termínu do 15. 2. 2017 
na pracoviště KVS SVS pro Liberecký kraj směsný vzorek (každý vzorek od maximálně 10 včelstev) 
k opakovanému laboratornímu vyšetření na původce moru včelího plodu. 
 
            (8) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření na výskyt moru 
včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků laboratorních vyšetření na původce moru včelího 
plodu, o tomto okamžitě uvědomit KVS SVS pro Liberecký kraj (tel. 485 246 691). 
 
            (9) Med a ostatní včelí produkty získané v ochranném pásmu od klinicky zdravých včelstev 
nebo skladované v ochranném pásmu v pozorovací době mohou být uváděny do oběhu bez omezení.  
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Zakazuje se používat veškerý med z ochranného pásma ke zkrmování včelám. 
 
            (10) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství k chovu včel 
v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky 
zdravými včelstvy a s provedeným negativním laboratorním vyšetřením vzorků včelí měli na původce 
moru včelího plodu, a to po provedení důkladné mechanické očisty  
a desinfekce roztokem s obsahem minimálně 0,5% chlornanu sodného a 5% hydroxidu sodného. 
 

 
 

Čl. 3 

Sankce 
 
            Za nesplnění povinnosti 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) 50 000 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 
 
            (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 14.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               MVDr. Roman Šebesta 
                                                                                         ředitel Krajské veterinární správy 
                                                                                 Státní veterinární správy pro Liberecký kraj 
                                                                                                 podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží:  
Krajský úřad pro Liberecký kraj 
Dotčené obce s rozšířenou pravomocí okres Liberec 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje 
Komora veterinárních lékařů České republiky – Liberec 
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