NARIZENI
Krajské veterinárnísprávy pro Moravskos|ezskýkraj
č. 1120|0
ze dne 20.04.2010

o mimořádných v€ t erinátních opatř€ n ich k plev€ n ci A t|um€ n í íébezpečné
nákazy - moru
plodu
včelího
Krajská veterinámísprávapro Moravskoslezskýkraj jako věcně a místněpříslušný
správníorgán
podl€ $ 47 odst.l, písm'b) a $ 49 odst'], pism'c) zálpnač' Ióóll999 sb'' o veterinámí
péči
ao
změně někteďch souvisejících
zákonů(vet€ r inánií záko,)'.ve zněnípozdějšichpředpisů(dá|ejen
..veterinámi
zákon..).vyh|asujev souladus |i 54 a $ 7ó od\|'J citovaného
ákona tolo
nařízení kÍájské v€t€řinárni
správy
o mimořádnýchveterinámích
opatřeníchk prevencia tlumenínebezpečné
nákazy . moru vče|ího
plodu
clánek l
Poučení
o nákaze
ploduje nebezp€ č Dánákazapřevážněpostihující
a) Mor včelího
zavíčkovaný
včeIiplod. Původcemje
PaenibacilIuslarvae,dříveoznačovaný
BaciIluslarvae'white (l904), gram-pozitivní
tyčinkovit.i
mil.rob.kteryv},lvářímimoiádné
odoIné
spóry.
b) Nákaza se šíříinfikovanoupotravou'zalétlýmivčelamia roji, loupeží,
infikovanýmiplásty' úIya
příslušenstvímvčelařským
Nákazumohourozšiřovati roáočiajiní škůdci.
c) spóry Paenibacilluslarvae se dostanous potmvoudo trávícíhotraktu |arev pÍvnichinstarů
(otevřenýp|od), kde ryklíči,pomnožíse' zničíbuňky ža|udeční
Ústelky a proniknoudo
hemolymfya dalšichtělesnýchtkání.
plodu'Plástbývánepravidelně
d) Příznakyse projevíažu zavíčkovaného
zak|aden(m€ z erovit'ýplod),
jsou
propadlá,
proděÍavělá.
víčka
ztmavlá,
občas
Napadenélarvy měníbarvuz perletbvěbíléna
šedožlutou
ažtmavohnědoua přeměňujís€ v lepkavou,hlenovitouhmotu,která se dá zbuněk
jako vlákno dlouhéněkolik centimetrů.
v}'táhnout
Konečnýmsládiemrozložení
larvyje příŠkvar.
ktefýpevněIpína spodnistěněbuňky.
Článck2
I. ochrannépásmo
l. ochrannépásmonebezpečné
nákazy moruvčelího
katastÍech
Ploduje vymezenov následujícich
obci a místních
částí:
okres Břuntál - Rešov(740179)'skily u Rýmářova (748170)'Horní Město (643548)'Tvtdkov
(772011)'MiŤotínek(ó95513)'Rude (743208)'Těchanov (7ó5333)JDobřečov(ó43530)'stňbrnó
Hory (643556),Žďárský potok (7$92r)' stání ves u Rýmařova (753912),Janovice (744581),
Edrovice (744573)' Rýmařov (744468)' ondřejov (74461l)' stránskó (7'{4ó20),Jamařtice
(744603)'Horní Mor&vice (ó29812),Do|ní Moravice (629804),Malá stáblc (ó90350),ve|ki
sláble (6150l3)'Albrechticeu Rýmařova (ól4980)
okr€ s Frýdek-Místek- Čehdná (ól9l1ó), Pstruží(73ó465),Kunčicep.o. (677094)'Frýdlrnt
n.o. (635l7l)' Nová v€ s (705705)' Lubno (ó88061)' Přžno (734055)' Janovice (657l07),

Hodoňovice (601080)' Baška (601063)' Metylovice (693545)' Palkovic€ (717452)' Lhotka
(681407),Myslík (700606),
Paskov (718211).Řepišté(74519?).ostravice 1 l7l567-l)
okr€ s opava slavkov (750280)'Jaktař (7rr730)' stemplovec(640824)'N€ p lachovic€ Zadky
(640816),sád€ k (745863),Jezdkovice (659380)'Nový Dvůr (707309)' stěbořice (755435)'
Jamnice (ó5ó631), V|aštovičky(783609)'Jarkovice (783595)'Mi|ostoÝice(695149)'z|atníky
(79J2J0).DolniZhotice(630454)
okres ostrava - Hořní Datyně (642720)'vřatimoY (78560l)' senov (7ó2342)' vác|avovice
(77ó033)'Kunčice(714224)'Kunčičky(714241)'Hrabůvka(714585)'vítkovice(714071)'zábřeh
(714305),Nová v€ s (713937)'Mariánskó Hory (713830)'Hulváky (713970)'Mořavskí ostrava
(713520)'slezská ostrava (7l4828)'Radvanic€ (715018)'BaÍovice (715085)'Hrabová (7r4$4)'
\o\á Bě|á í704946.)
':
pa.md
2' rolŠ|ienl
ochranneho
NazákladěřoáodnulíKrajskéveterinárDísprá!}proMom\skoslezskjkrajČj'20|0/l67]/KVSTÁa
ploduv katastru
20]0/l693lKVsT/3 ze dne l6'04.20]0.ktetin bylo vyhlášenoohniskomoruvčelího
pásmov Moravskoslezském
kmji v okese Bruntál'
Velká Štáh]e,
rozšiřujese ochranné
ochrannépásmo se vymezuje v kataslrechobcí: Hořni vác|avov (77ó025)' Do|ní václavov
(7160|1)'ya|šov(776637)'Břidličná (614998)'vaiglov (6l5005)
pásma'
3' ZÍušení
ochranného
pásmo
Kaňovice (ó63051)
se Íušiv katastrech
obcí:S€ d liště (7'|6983)'
ochranné
II. opatřenív ochrannémpásmu.
pásmuse nařizuje:
]. V celémochÍanném
potřeba zařízení
(kÍoměnovýcha nepouŽiých)
včelstev,
matek,včelařských
a) Zákaz přemisťování
pásma.
z ochťanného
pásma.ic moŽnéjen se souhlasemKrajské
b) Přemístěnivčelsteva matek uvnitř ochranného
veterinárnísprávy pío Moravskoslezskýkraj' vydanýn na základě Žádostichovateledoložené
vzorkunrěli'
negativním
výsl€ d ken laboratomího
wšetřenísměsného
pásmu(katastryobcí Homi václavov, Dolní Václavov. Valšov,
2. v nově vymezeném
ochranném
včel:
Břidličná,vajglov se nařizujechovatelům
včelihodílaa v případězjištěnionemocneni
aa) Provéstnepřodleněprohlídkuvčelstevs rozebráním
kraj.
pIoduuvědomito iom inspektorát
Bruntál'KrajskéveteliDámisprávypro Moravskoslezský
plodu.Toto
na diagnostikumoruvčelího
vyšetření
všechvčelstcvse zaměřením
bb)Zajistitprovedení
směsnýchvzorkůměIi' V terminudo
vyšetřeníbude provedenobakteriologickýmvyšetřením
17'05.2010umístichovatelévčel do všechvčelstevvnově vymezenémochrannémpásmu
období.Po 12 aŽ 14 dnech
k odběruvzorkťlměli ve vegetačním
zasitbvanépodložkyurčené
předají
chovatelévčcl prostřednict!lmZo Čsv
budou podložkyVyjmuty a vzorky měli
Rýmařov, Břid|ičná' Bruntá| na inspektorát Bruntál, Krajské veterinámí sprá\ry pro
Bakteriologické
kraj.SměsnývzorekmůŽ€ obsahovatměl z nejvícel0 včelslev.
Moravskoslezský
laboratoři.
vyšetření
budeprovedenov akreditované
vyšetřením
směsnýchvzorkůmě]i ze stanovištěvčel zjištěny
cc) Pokud budou bakteriologickým
plodu
původce
Paenibacillus
larvae,bude nepřodleně(do konce čeÍvna
spory
moru včeliho
souší'
prohlídka
všechvčelstev
na stanovišti
s rozebráním
díla'včetněrezervních
20l0) pÍovedena
ProhlídkuprovedoupÍacovniciKrajskéveterinárnísprávy-přo Moravskoslezskýkraj nebo
prohlížitelé
pÍoškoleni
včel.organizaciprohlidekzajistíZo csv Rýmařov' Břid|ičná'Bruntá|.
ochranné
rukavice'např.gumovénebopÍojednofiiovómpouŽitía
Při prohIidcejenutnopoužíval
včeljsoupovinuivytvořitpodmínky
nás]edněpřovéstdesinfckcirukou,oděvua obuvi'Chovatelé
prohlídkyvčelstev.
pro provedení
ohniskanákazy,pokudnebudezjištěl1
3' Pozorovacídobase stanovrljena dobu 1 roku od vyhlášení
ploduanebonebuderys]ovenopodezřeniz nákazy'
dalšipřípadmoruvče]ího

clánek3
pásmua mimo ně nutnododťovatnásledující
preventivní
Ve všechvčelstvech
v ochranném
opatření:
příčin
zimníchúhynů
a s|ábnutí
včelstev,
a) zjišťování
b) nepouživání
m€ d u' pylu' plástůa voskuz oblastís neznámounákazovousituacípro krmenia
chovvčel.
přistupuvčeldo neobsazených
zamezení
ú|ů
a včelího
díla'
o) udrŽovániprázdnýchúlůbez vče|iho
dí|a,
původu,
tryhledávání
a utrácení
divocežijicíchvče|stev
a rojůneznámého
provádění
průběžné
p|ástů,
desinfekceúlů,zásobních
včelďskýchpotřeba pomůcek,
povinnéošetřenívosku při 117 "C po dobu 60 minut ve všechkomerčnícb
výřobnách
.
m e z i s t ěnne' b o1 5 0 . c p o d o b u 5 - l 0 m i d u t , ; ' l ] '
h) ne/aiaZo\ání
\ce||hodi|a.nedesinfikovanjch
úlů.polieba /ďízenído chovůvČel.,,ejména
při neznalostinákazové
situacev místěpůvodu,
l.)
soustavné
omezování
intenzityýaffoázy,
pásma,
5 let po zánikuohniskaa ochranného
J ) zqišenábdělostpo dobunejméně
ČÉíek4
Při zjištěnímoru včelíhop|oduje zakázáno včelstva]éčit.

č|ánek5
povinností
KontÍoludodržování
stanovených
tímtonďízenimbudouprovádětorgánystátnísprály ve
povinnostístanovených
věcechveterinářnípéče.
Za porušení
tímtonařízením
bude uloženapokuta
podles 71 n€ b o 72 veterinárniho
zákonačlánek 6
po dni jeho lyhlášení'Dnem\ryh|ášení
Toto nařízení
nabýváplatnostia účinnosti
dnemnásledujícím
je prvnídenjehovyvěšení
na úřednidesceKrajského
úřaduMoravskoslezského
kaje'
c|ánek 7
Doba platnostitohoto nařízeníse stanovujeaŽ do odvoláni-Rušíse NařízeníKrajskéveterinámi
sprálT pro Moravskoslezský
krajč.912009z 18.12.2009.

MvDr. severin Kaděrka
ředitel
KrajskéveteŤinární
sprá}Y
Přo Mořavskos|ezský kraj
V}.věšeno
na úřední
desce
KrajskéhoúřaduMoravskoslezského
kraje
Dne21.04.2010

vyvěšenona úřední
desce
(obecního)
Městského
úřadu

Sejmutodne

Sejmutodne...-........-................

dne.

3

