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Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy 
pro Kraj Vysočina 

Rantířovská 22, 586 05  Jihlava 

Č. j. SVS/2022/019755-J 

N A Ř Í Z E N Í  S T Á T N Í  V E T E R I N Á R N Í  S P R Á V Y  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (dále jen „KVS SVS pro Kraj 

Vysočina“) 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, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 veterinárního zákona a  

ustanovením § 11 odst. 4 vyhlášky č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev 

a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících 

vyhlášek, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 

o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví 

zvířat“), v platném znění, rozhodla takto:  

 
Čl. 1 

Ukončení mimořádných veterinárních opatření 
 

(1) Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – mor včelího plodu 

v  Kraji Vysočina – nařízená dne 19.5.2021 pod č. j. SVS/2021/063076-J a dne 25.5.2021 pod 
č. j. SVS/2021/065424-J se ukončují. Nařízení Státní veterinární správy č. j. 
SVS/2021/063076- J ze dne 19.5.2021 a Nařízení Státní veterinární správy č. j. 

SVS/2021/065424-J ze dne 25.5.2021 se zrušují.  
 

(2) Vzhledem k tomu, že v ochranných pásmech byla splněna všechna nařízená ochranná a 

zdolávací opatření vydaná v nařízeních Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/063076-J ze 
dne 19.5.2021 a  č. j. SVS/2021/065424-J za dne 25.5.2021, uplynulo 6 měsíců ode dne 
likvidace utracených včelstev a likvidace včelařského příslušenství v ohnisku a zároveň 

všechny odebrané vzorky v ochranných pásmech prokázaly negativní výsledek, ukončují se 
opatření přijatá v ochranných pásmech a zároveň se tímto ruší ochranná pásma definovaná 
v  nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/063076-J ze dne 19.5.2021 a č. j. 

SVS/2021/065424- J ze dne 25.5.2021. 

 
 

Čl. 2 

Společná a závěrečná ustanovení 

 
(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 4 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen 
„zákon č. 35/2021 Sb.“) platnosti jeho vyhlášením podle § 2 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb. 
Vyhlašuje se zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a 

některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Účinnosti nabývá toto nařízení 
Státní veterinární správy podle § 4 odst. 2 zákona č. 35/2021 Sb. počátkem dne následujíc ího 
po dni jeho vyhlášení, neboť to vyžaduje naléhavý obecný zájem zasahovat do práv a 

oprávněných zájmů dotčených osob pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.  
 

(2) Toto nařízení Státní veterinární správy se podle § 75a odst. 2 a 4 veterinárního zákona vyvěsí 

na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu 
nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a 
u všech obecních úřadů, jejichž území se týká.  
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(3) KVS SVS pro Kraj Vysočina zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních 
předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení 
vyrozuměna.  

 

  

V Jihlavě dne 09.02.2022 

      MVDr. Božek Vejmelka 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina 
                                                                                                            podepsáno elektronicky 

Obdrží do datové schránky: 

Krajský úřad Kraje Vysočina  

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 
Obecní úřady: Velké Tresné, Dalečín, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Nyklovice, Prosetín, Rovečné,  
Sulkovec, Věstín, Vír, Ždánice, Dolní Libochová, Pikárec, Křižanov, Jívoví, Radkov, Kadolec, Moravec,  

Kundratice, Heřmanov, Horní Libochová, Nová Ves   
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