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Č. j. SVS/2017/049841-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/2016/043638-S  o 
mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu ze dne 18. 04. 2016 a 
v souladu s ustanovením § 17 odst.1 veterinárního zákona prohlašuje tuto nákazu za zdolanou  

Čl. 1. 

Odůvodnění 

Vzhledem k výskytu moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Dobrovítov ( KÚ 792047) 
v okrese Kutná Hora, 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 níže jmenovaných obcí. Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu 
bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel v obci  Dobrovítov ( KÚ 792047).  

 

S platností pro katastrální území obcí v okrese Kutná Hora: 

 

Reg.č. 
KÚ 

Název obce  
Reg.č. 

KÚ 
Název obce 

620840 Bludov v Čechách  792071 Krchlebská Lhota 

762148 Březí u Šebestěnic 720208 Michalovice 

792012 Čejkovice u Zbýšova 792080 Opatovice u Zbýšova 

792021 Damírov 720216 Paběnice 

792039 Dědice u Zbýšova 720224 Petrovice I 

792047 Dobrovítov 720232 Senetín 

720194 Hološiny 762156 Šebestěnice 

769711 Hostkovice u Třebětína 769720 Třebětín 

646423 Hraběšín 720241 Újezdec 

792055 Chlum u Zbýšova 620891 Vickovice 

620866 Chvalov u Červených Janovic 783978 Vlkaneč 

792063 Klucké Chválovice  792098 Zbýšov v Čechách 

783951 Kozohlody  620912 Zhoř u Červených Janovic 
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Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu byly splněny všechny povinnosti vyplývající z bodu č. 2 
Nařízení č. SVS/2016/043638-S  ze dne 18. 04. 2016 a uplynula pozorovací doby jednoho roku od 
vyhlášení, pominuly okolnosti, které si nařízení výše uvedených mimořádných veterinárních opatření 
vyžádaly, bylo rozhodnuto, jak je shora uvedeno. 

 

 

 

 

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 19. 04. 2017 

 

MVDr. Otto Vraný 

ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 

podepsáno elektronicky 

 

 

 
Obdrží: 
Krajský úřad Středočeského kraje 
ORP: Kutná Hora, Čáslav 
OÚ: Bludov v Čechách, Čejkovice u Zbýšova, Dobrovítov, Hraběšín, Paběnice, Petrovice I, 
Šebestěnice, Třebětín, Vlkaneč, Zbýšov v Čechách 
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