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Č. j. SVS/2016/061873-C 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro 
Jč kraj) jako místně a věcně příslušný orgán, podle §49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb. o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
veterinární zákon) 

ukončuje 

mimořádná veterinární opatření proti nebezpečné nákaze – moru včelího plodu, vyhlášená ve 
vymezeném ochranném pásmu kolem ohnisek nákazy na k.ú obcí Nové Hrady a Štiptoň v okrese 
České Budějovice, v těchto katastrálních územích obcí:  

Božejov u Nových Hradů, Buková u Nových Hradů, Byňov, Dlouhá Stropnice, Horní Stropnice, 
Hranice u Nových Hradů, Mýtiny, Nakolice, Nové Hrady, Obora u Vyšného, Svébohy, Štiptoň, 
Těšínov, Údolí u Nových Hradů, Veveří u Nových Hradů a Vyšné 

na okrese České Budějovice.   
 

a zrušuje nařízení Státní veterinární správy 

č.j.: SVS/2015/051941-C, ze dne 25.05.2015. 

Odůvodnění: 

V ochranném pásmu byla v průběhu pozorovací doby splněna nařízená ochranná a zdolávací 
opatření. 

Závěrečné ustanovení: 

Nařízení Státní veterinární správy se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského 
úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dní. 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 Jihočeského kraje. 

Tímto nařízením není dotčena platnost Nařízení Státní veterinární správy č.j. 
SVS/2016/052970-C ze dne 06.05.2016. 

V Českých Budějovicích dne 26.05.2016 

MVDr. František Kouba 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj 
podepsáno elektronicky 
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Obdrží: 

Do datové schránky: 
KÚ Jčk – U zimního stadionu 1952/II, 370 01 České Budějovice 
Obecní úřad Horní Stropnice, Hranice, Olešnice, Nové Hrady, Petříkov, Žár   
Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, Lannova třída 193/26,  370 74 České Budějovice 
 
E-mailem: 

OO ČSV České Budějovice: ooceskebudejovice@vcelarstvi.cz 
ZO ČSV Horní Stropnice: zohornistropnice@vcelarstvi.cz 
ZO ČSV Nové Hrady:  zonovehradycb@vcelarstvi.cz 
ZO ČSV Olešnice:  zoolesnice@vcelarstvi.cz 
OS KVL-MVDr. Roman Bartoň: mvdr.roman.barton@seznam.cz 

 
 

mailto:ooceskebudejovice@vcelarstvi.cz
mailto:zohornistropnice@vcelarstvi.cz
mailto:zonovehradycb@vcelarstvi.cz
mailto:zoolesnice@vcelarstvi.cz
mailto:mvdr.roman.barton@seznam.cz

		2016-05-26T09:44:44+0200




