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Č. j. SVS/2016/042722-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/2015/052037-S o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení 
moru včelího plodu ze dne 22.5.2015 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 chovatelů včel v katastru obcí obcí Chotýšany 
(č.KÚ 653551) a Radošovice (č.KÚ 738549) v okrese Benešov, nařídila KVS SVS pro Středočeský kraj 
svým Nařízením č.j. SVS/2015/052037-S ze dne 22.5.2015 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:  
 

S platností pro katastrální území obcí v okrese Benešov: 

Reg.č. 

KÚ 
Název obce  

Reg.č. 

KÚ 
Název obce 

764965 Bílkovice  685330 Litichovice 

608084 Bořeňovice 653578 Městečko u Chotýšan 

608092 Býkovice u Bořeňovic 726265 Milovanice 

618004 Ctiboř 703168 Nemíž 

619400 Čelivo 703800 Nesperská Lhota 

619531 Čeňovice 718505 Pavlovice u Vlašimi 

624624 Dalovy 726273 Postupice 

626261 Divišov u Benešova 705381 Pozov 

630641 Domašín  738549 Radošovice u Vlašimi 

668966 Dub u Kondrace  726281 Roubíčkova Lhota 

703788 Hradiště  750719 Slověnice 

630659 Hrazená Lhota  757071 Struhařov u Benešova 

653551 Chotýšany  608114 Střížkov u Bořeňovic 

726231 Jemniště  766429 Teplýšovice 

608106 Jezero  769657 Třebešice u Divišova 

665312 Kladruby u Vlašimi  783544 Vlašim 

679607 Lbosín  630675 Znosim 

682675 Libež  - - 

 
Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu byla vyhlášena stanoviště chovu včel 

registrační č. CZ 89889833 v katastru obce Chotýšany (č.KÚ 653551) a stanoviště chovu včel 
registrační č. CZ 89887965 v katastru obce Radošovice (č.KÚ 738549), obě okres Benešov. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedená stanoviště (ohniska MVP) byla zlikvidována a následně 
odhlášena, 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, 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/2015/052037-S ze dne 22.5.2015 o mimořádných 
veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu. 

V Benešově dne 23.5.2016 

OTISK ÚŔEDNÍHO RAZÍTKA 

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

 podepsáno elektronicky  
  

Obdrží: 

Krajský úřad Středočeského kraje, 

ORP: Benešov a Vlašim, 

OÚ/MěÚ: Bílkovice, Ctiboř, Divišov, Hradiště, Chotýšany, Kladruby, Kondrac, Libež, Litichovice, 
Pavlovice, Postupice, Radošovice, Slověnice, Struhařov, Tehov, Teplýšovice, Třebešice, 
a Vlašim. 
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