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Č. j. SVS/2016/085466-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) zák.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 (dále též MVO) k prevenci a tlumení moru včelího plodu (dále 
též MVP), nařízených na základě Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro 
Středočeský kraj č.j. SVS/2015/091481-S o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení 
moru včelího plodu ze dne 11.9.2015 a v souladu s ustanovením § 17 odst.(1) veterinárního zákona 
prohlašuje tuto nákazu za zdolanou.  

Čl. 1 
Odůvodnění 

V souvislosti s výskytem moru včelího plodu u chovatele včel v katastru obce Živohošť 
(č.KÚ 701157) v okrese Benešov, nařídila KVS SVS pro Středočeský kraj svým Nařízením 
č.j. SVS/2015/091481-S ze dne 11.9.2015 mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru 
včelího plodu s platností pro ochranné pásmo této nákazy (dále jen OP), zahrnující katastrální území 
níže jmenovaných obcí v okrese Benešov a Příbram:  
 

S platností pro katastrální území obcí v okrese Benešov: 

Reg.č. 

KÚ 
Název obce  

Reg.č. 

KÚ 
Název obce 

601951 Bělice  675547 Křečovice u Neveklova 

737216 Blaženice 701131 Nahoruby 

605531 Blažim nad Vltavou 756202 Stranný 

656151 Jablonná nad Vltavou 789631 Vlkonice u Neveklova 

674427 Krchleby 701157 Živohošť 

 
S platností pro katastrální území obcí v okrese Příbram: 

Reg.č. 

KÚ 
Název obce  

Reg.č. 

KÚ 
Název obce 

619370 Čelina  701505 Nalžovické Podhájí 

623806 Čím 712701 Osečany 

653284 Hněvšín 733784 Prostřední Lhota 

653292 Chotilsko 737674 Radíč 

667153 Kňovice 653314 Sejcká Lhota 

653306 Křeničná 712728 Velběhy 

701491 Nalžovice - - 

 

Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo vyhlášeno stanoviště chovu včel 
registrační č. CZ 89659737, souřadnice GPS stanoviště 49°44'20.682"N, 14°24'44.996"E, v katastru obce 
Živohošť (č.KÚ 701157), okr. Benešov. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené stanoviště (ohnisko MVP) bylo zlikvidováno a následně 
odhlášeno, výše uvedená MVO pro OP byla v průběhu stanovené jednoroční pozorovací doby splněna, 
pominuly okolnosti, které si nařízení výše uvedených mimořádných veterinárních opatření vyžádaly, 
a bylo rozhodnuto tak, jak je shora uvedeno. 
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Čl. 2. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Nařízení se ve smyslu ustanovení § 76 odst.(3) zákona č.166/1999 Sb. (veterinární zákon), 
v platném znění, vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje 
a všech obecních úřadů, jejichž území se týká na dobu nejméně 15 dnů. 

(2) Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den 
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

(3) Nařízení je každému přístupné u KVS SVS pro Středočeský kraj, Krajského úřadu Středočeského 
kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. 

(4) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zároveň zrušuje Nařízení Krajské veterinární správy Státní 
veterinární správy pro Středočeský kraj č.j. SVS/2015/091481-S ze dne 11.9.2015 o mimořádných 
veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu. 

V Benešově dne 12.9.2016 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 MVDr. Otto Vraný 
 ředitel Krajské veterinární správy 
 Státní veterinární správy pro Středočeský kraj 

 podepsáno elektronicky  
  

Obdrží: 

Krajský úřad Středočeského kraje, 

ORP: Benešov, Dobříš a Sedlčany,  

OÚ/MěÚ: Borotice, Čím, Chotilsko, Kňovice, Křečovice, Nalžovice, Neveklov, Osečany, Rabyně, Radíč 
a Stranný.  
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