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Č. j. SVS/2017/046102-S 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS SVS pro Středočeský 
kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán 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, vydává toto nařízení, kterým rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních 
opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu ( dále též MVP), nařízených na základě nařízení KVS SVS 
pro Středočeský kraj č.j.: SVS/2016/038864-S  o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení 
moru včelího plodu ze dne 8. 4. 2016.  

 

Čl. 1. 

Odůvodnění 

Obecná ustanovení 

Vzhledem k výskytu moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Vyžlovka ( KÚ 789046) v okrese 
Praha východ, nařídila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 
mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu, kterým vymezila ochranné 
pásmo v katastrálním území výše jmenovaných obcí. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu 
bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel v obci  Vyžlovka, KÚ 789046.  

S platností pro katastrální území obcí v okrese Praha východ: 

Reg.č. 
KÚ 

Název obce  
Reg.č. 

KÚ 
Název obce 

600601 Babice  752967 Srbín 

620084 Černé Voděrádky 757080 Struhařov u Mnichovic 

631035 Doubek  761176 Svojetice 

659312 Jevany  631221 Štíhlice 

666467 Klokočná  765309 Tehov u Říčan 

670162 Kostelec nad Černými Lesy  765317 Tehovec 

671886 Kozojedy u Kostelce n.Č.Lesy  770612 Třemblat 

687359 Louňovice  789046 Vyžlovka 

700321 Mukařov u Říčan  793795 Zvánovice 

697559 Myšlín  700339 Žernovka 

 

S platností pro katastrální území obcí v okrese Kolín: 

Reg.č. 
KÚ 

Název obce  
Reg.č. 

KÚ 
Název obce 

631205 Doubravčice  631213 Masojedy 

736287 Hradešín   
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Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu byly splněny všechny povinnosti vyplývající z bodu č. 2 Nařízení č. 
SVS/2016/038864-S  ze dne 8. 4. 2016, pominuly okolnosti, které si nařízení výše uvedených mimořádných 
veterinárních opatření vyžádaly, bylo rozhodnuto, jak je shora uvedeno. 

Ukončením výše uvedeného nařízení nejsou nijak dotčeny povinnosti, které vyplývají z nařízení SVS 
ČR  č.j.: SVS/2016/112051-S ze dne 20. 9. 2016 a nařízení č.j. SVS/2017/043846-S ze dne 7. 4. 2017 pro 
chovatele včel, které mají umístěné stanoviště ve výše uvedených katastrálních území.  

 

Čl. 2. 

Závěrečná ustanovení 

1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle  ustanovení § 76 odst.3, písm a) zákona 
č.166/1999 Sb. (veterinární zákon), v platném znění a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho 
vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

 

V Benešově dne 10. 4. 2017 

 
MVDr. Otto Vraný 

ředitel Krajské veterinární správy 
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

Obdrží: 

Krajský úřad Středočeského kraje 

ORP Kolín, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

OÚ: Babice, Černé Voděrady, Doubek, Doubravčice, Hradešín, Jevany, Klokočná, Kostelec nad 
Černými Lesy, Kozojedy u Kostelce n.Č.L., Louňovice , Masojedy, Mukařov u Říčan, Mnichovice, 
Struhařov u Mnichovic, Svojetice, Štíhlice, Tehov u Říčan, Tehovec, Třemblat, Vyžlovka, Zvánovice 
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