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Č. j. SVS/2016/063185-T 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále též 
jen „KVS SVS pro MS 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 (dále jen „veterinární 
zákon“), podle § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona v souladu s ustanovením § 
15, § 17 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona tímto  

 

 

ukončuje 

mimořádná veterinární opatření nařízená 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu 

 

 

Čl. 1 

Zrušení ochranného pásma  

 

KVS SVS pro MS ukončí ochranná a zdolávací opatření v ochranném pásmu, jestliže se v 
průběhu pozorovací doby 1 roku po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové 
dezinfekci v ohnisku nevyskytne v ochranném pásmu mor včelího plodu.  

Po uplynutí pozorovací doby se ruší ochranné pásmo v následujících katastrech:  

 

Okres Bruntál:  

Oborná (613231), Čaková (618306), Skrbovice (762636), Loučky u Zátoru (791199) 

 

Okres Opava:  

Vítkov (782998), Lhotka u Vítkova (706809), Radkov u Vítkova (738018), Jelenice (781134), 
Větřkovice u Vítkova (781151), Jančí (656691), Nové Vrbno (781142) 

 

Okres Nový Jičín:  

Kamenka (662682), Dolejší Kunčice (784125) 

 

Okres Ostrava: 

Třebovice ve Slezsku (715433), Hošťálkovice (646075) 
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Čl. 2 

Společná a závěrečná ustanovení 

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 Moravskoslezského kraje a všech 
obecních úřadů, jejichž území se týká.  

  

V Ostravě dne 30.05.2016 

MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce                                                                        Vyvěšeno na úřední desce  

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje                                               Městského (obecního) úřadu  

Dne ……………………                                                                              Dne ……………………  

Sejmuto dne...............................                                                                         Sejmuto dne............................. 
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