Č. j. SVS/2019/061054-C

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen KVS SVS pro Jč kraj)
jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a), odst.3 a § 76
odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tuto:

Změnu mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v Nařízení Státní
veterinární správy č.j. SVS/2019/053718-C ze dne 02.05.2019
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
Článek 1
Změna vyhlášených mimořádných veterinárních opatření
Mimořádná veterinární opatření nařízená Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy
pro Jihočeský kraj v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vyhlášená
v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/053718-C dne 02.05.2019 se mění takto:
1.

Vymezení ochranného pásma:
Na místo původně uvedeného textu, který zní:
Čl. 1
Vymezení ochranného pásma
Vzhledem ke zjištění nového ohniska nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, na katastrálním
území Hospříz v okrese Jindřichův Hradec, vymezuje KVS SVS pro Jihočeský kraj ochranné
pásmo, které zahrnuje tato katastrální území:
Blažejov, Dvoreček, Horní Pěna, Hospříz, Hrutkov, Jindřiš, Kačlehy a Otín u Jindřichova
Hradce
v okrese Jindřichův Hradec.
je nově vložen text, který zní:
Čl.1
Vymezení ochranného pásma
Vzhledem ke zjištění nových ohnisek moru včelího plodu na katastrálním území Hospříz a
Jindřichův Hradec v okrese Jindřichův Hradec, vymezuje KVS SVS pro Jihočeský kraj ochranné
pásmo, které zahrnuje tato katastrální území:
Blažejov, Dolní Skrýchov, Dvoreček, Horní Pěna, Horní Skrýchov, Hospříz, Hrutkov,
Jindřichův Hradec, Jindřiš, Kačlehy, Otín u Jindřichova Hradce, Radouňka a Rodvínov
v okrese Jindřichův Hradec.

2.

Opatření v ochranném pásmu
V článku 2, odst. 3 se původní text, který zní:
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Čl..2
Opatření v ochranném pásmu
3. Chovatelům včel uvedeným v čl. 2, odst. 1 se dále nařizuje v období nejpozději do
30.06.2019 zajistit odevzdání směsných vzorků měli k laboratornímu vyšetření na
přítomnost původce moru včelího plodu na KVS SVS pro Jč kraj - pracoviště v
Jindřichově Hradci, pokud toto vyšetření již nebylo provedeno v posledních 12 měsících.
Odevzdání vzorků měli prostřednictvím ZO ČSV lze uskutečnit v případě, že příslušná ZO ČSV
bude žádat, na základě vystavené plné moci zmocňujících chovatelů včel, o náhradu nákladů
vynaložených na vyšetření měli v ochranném pásmu moru včelího plodu, přičemž kopii plné
moci předloží při odevzdání vzorků příslušnému úřednímu veterinárnímu lékaři.
Nahrazuje textem tohoto znění:
Čl. 2
Opatření v ochranném pásmu
3. Chovatelům včel uvedeným v čl. 2, odst. 1 se dále nařizuje v období nejpozději do
15.07.2019 zajistit odevzdání směsných vzorků měli k laboratornímu vyšetření na
přítomnost původce moru včelího plodu na KVS SVS pro Jč kraj - pracoviště v
Jindřichově Hradci, pokud toto vyšetření již nebylo provedeno v posledních 12 měsících.
Odevzdání vzorků měli prostřednictvím ZO ČSV lze uskutečnit v případě, že příslušná ZO ČSV
bude žádat, na základě vystavené plné moci zmocňujících chovatelů včel, o náhradu nákladů
vynaložených na vyšetření měli v ochranném pásmu moru včelího plodu, přičemž kopii plné
moci předloží při odevzdání vzorků příslušnému úřednímu veterinárnímu lékaři.
Zbylý text uvedený v článku 2 a 3 nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/053718-C
ze dne 02.05.2019 se nemění.
Článek 2
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) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Článek 3
Společná a závěrečná ustanovení
1)

Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeší dle zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
v platném znění.

2)

Nařízení Státní veterinární správy se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a
všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dní. 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 Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 16.05.2019
MVDr. František Kouba
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj
podepsáno elektronicky
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Obdrží:
Do datové schránky:
KÚ Jčk – U zimního stadionu 1952/II, 370 01 České Budějovice
Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
Obecní úřady: Blažejov, Horní Pěna, Hospříz, Kačlehy
Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, Lannova třída 193/26, 370 74 České Budějovice – OŘ
Jindřichův Hradec
E-mailem:
OO ČSV Jindřichův Hradec – pan Jan Moučka – moluka@seznam.cz
ZO ČSV Jindřichův Hradec – pan Zbyněk Pavézka – lisak.blek@seznam.cz
OS KVL Jindřichův Hradec – MVDr Miloš Heger – hegerovi@gmail.com
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