Č. j. SVS/2016/113978-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/2015/093243-S o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení
moru včelího plodu ze dne 8.9.2015 a v souladu s ustanovením § 17 odst.1 veterinárního zákona prohlašuje
tuto nákazu za zdolanou
Čl. 1.
Odůvodnění
Obecná ustanovení
V souvislosti s nařízením č.j.: SVS/2015/089227- A ze dne 1.9.2015 vzhledem k výskytu moru včelího plodu
u chovatele včel v katastru obce Běchovice ( KÚ 601527) v okrese Praha město, 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 v níže jmenovaných obcí.
Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel v Běchovicích,
KÚ 601527.
S platností pro katastrální území obcí v okrese Praha východ:
Reg.č.
KÚ

Reg.č.
KÚ

Název obce

747751

Květnice

762385

Šestajovice

747769

Název obce
Šibřina

Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu byly splněny všechny povinnosti vyplývající z bodu č. 1-3 článku 2
Nařízení č. SVS/2015/093243-S 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.
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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 23.9.2016
MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
podepsáno elektronicky

obdrží: Krajský úřad Středočeského kraje
ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
OÚ: Květnice, Šestajovice, Šibřina
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