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Č. j. SVS/2021/097775-T 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, jako správní 

orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále 

jen „veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 15 odst. 

1 a § 54 veterinárního zákona, tímto ukončuje  

 

mimořádná veterinární opatření 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji: 

 

 

Čl. 1 

Ukončení mimořádných veterinárních opatření  

 

1) Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 22.7.2020 Nařízením Státní veterinární 

správy č. j. - SVS/2020/079696-T, o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při 

výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu se ukončují, jelikož 

uplynula stanovená pozorovací doba pro tato ochranná pásma zřízená uvedeným nařízením. 

2) Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 04.08.2020 Nařízením Státní veterinární 

správy č. j. - SVS/2020/088618-T, o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při 

výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu se ukončují, jelikož 

uplynula stanovená pozorovací doba pro tato ochranná pásma zřízená uvedeným nařízením. 

3) Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 06.08.2020 Nařízením Státní veterinární 

správy č. j. - SVS/2020/090372-T, o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při 

výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu se ukončují, jelikož 

uplynula stanovená pozorovací doba pro tato ochranná pásma zřízená uvedeným nařízením. 

4) Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 07.08.2020 Nařízením Státní veterinární 

správy č. j. - SVS/2020/090670-T, o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při 

výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu se ukončují, jelikož 

uplynula stanovená pozorovací doba pro tato ochranná pásma zřízená uvedeným nařízením. 

5) Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 20.08.2020 Nařízením Státní veterinární 

správy č. j. - SVS/2020/094849-T, o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při 

výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu se ukončují, jelikož 

uplynula stanovená pozorovací doba pro tato ochranná pásma zřízená uvedeným nařízením. 

 

 



str. 2 z 2 

 

Státní veterinární správa na svých internetových stránkách zveřejňuje pro včelařskou veřejnost 

přehlednou interaktivní mapu umožňující včelařům získat okamžitý přehled o ohniscích a 

ochranných pásmech v souvislosti s morem včelího plodu ve všech obcích na území ČR. Mapa 

má informativní charakter, odkaz na stránky map je https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-

ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/. 

 

 

Čl. 2 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

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 Moravskoslezského kraje. 

Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech 

obecních úřadů, jejichž území se týká. 

V Ostravě dne 11.08.2021 

MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
podepsáno elektronicky 

v zastoupení 

Obdrží: 

Krajský úřad Moravskoslezský kraj prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 

IDS 8x6bxsd 

Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 
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