NARIZENI
Krajské veterinárnísprávy pro Moravskos|ezskýkraj

č.2n0rc

ze dne 14.05.2010
o mimořádných veterinárníchopatřeníchk prevencia tlumenínebezpečné
nákazy plodu
moru včelího
Kjajská veterinámisprávaplo Moravskoslezskýkraj jako věcně a místněpříslušný
správní
podle
pism'
písm'
orgátr
b) a s 49 odst. tr'
c) zákona č. 166/1999Sb., o
s 47 odst. 1'
veterinámípéčia o změně někteďch souvisejících
ákonů (veterinámízákon)' ve znění
pozdějších
předpisů(dáe jen ',veterinámí
zákon..),vyhlaŠuje
v souladus $ 54 a $ 76 odst'3
citovanéhozá.konatoto
na řízení krajské veterinární
správy
o mimořádnýchveterinámíchopatřenichk prevencia tlumenínebezpečné
nríkazy. moru
včeIihoplodu
Clánek 1
Poučení
o nákMe
je
a) Mor včelihoplodu nebezpečná
nákaza převáŽněpostihujicízavičkovanývčelíplod.
je Paenibacilluslarvae,dříveoznačovaný
Původcem
Bacillus larvae,white (1904),gam.
pozitivnítyčinkovitý
mikrob,kterýv}tvářímimořádněodolnéspóry.
b) Nákazase šíříinfikovanoupotravou,zalétlýmivčelamia roji, loupeži,infikovanýmiplásty,
příslušenstvím.
úlya včelařským
Nákazumohourozšiřovat
i roztočiajiní škůdci.
c) Spóry PaenibacilluslaNae se dostanous potlavoudo tťávícího
traktularevpŤvních
instaru
(otevřenýplod),kde vykličí'pomnoŽise,zničíbuňkyŽaludeční
výstelkya proniknoudo
hemolymfya dalších
tělesnýchtkáni.
plodu' Plást bývá nepravidelnězakladen
d) Příznaky se projeví aŽ u zavičkovaného
jsou ámav|á' propadlá'občasFoděravělá.Napadené
(mezerovitýp|od),víčka
larvy mění
barvu z pet|etbvě bí]éna šedoŽ|utou
aŽ tmavohnědoua přeměňuji se v lepkavou,
hlenovitouhmotu,kteráse dá z buněkvÍáhnoutjako vlriknodlouhéněkolik centimetru.
Konečným
stádiem.ozložení
larvyje příškvar'
kteý pevnělpína spodnístěněbuňky.
Článek2
I. ochrannépásmo
l. ochrannépásmonebezpečné
ploduje vymezenov niásledujících
nákazy moru včelího
katastrech
částí:
obcía místních
_
(740179)'
okres Bruntál Rešov
Skó|y u Rýmařova (748170)'Horní Město (643548)'
Tvrdkov (7720ll)' Mirotínek (695513)'Ruda (743208)'Těchanov (765333)'Dobřečov
(643530)'stříbrné Hory (643556)'zďárský potok (75392l)' stará Ves u Rýmařova
(7539l2)'Janovice (744581)'Edrovice (744573)'Rýmařov (744468)'ondřejov (7446t1)'

stránské (744620)'Jamartice (744603)'Horní Moravice (629812)' Dolní Moravice
(629804)' Malá Štette 16solso;, ve|ká Štáhle (6l50l3), AIbrecbtice u Rýmařova
(6l4980)'Horní Václavov (776025)'Dolníváclavov (776017)'valšov (776ó37)'Břidličná
(614998),vajglov (61s00s)
okres Frýdek-Místek_ Celadná (619t16),Pstruží(736.|65),Kunčice p,o, (67709q,
Frýdlant n.o. (ó35171)'Nová Ves (705705)'Lubno (688061)'Pržno (734055)'Janovice
(657l07)' Hodoňovice (601080)' Baška (ó010ó3)' Mefylovice (ó93545)' Palkovice
(7l7452)'Lhotka (68r407)'Myslík (70060ó)'ostravice 1 (7l567l)
pásma
2' Rozšiřeniochranného
Na ákladě rozhodnutí KJajské veterinámí spÍávy pro Moravskoslezský kmj čj.
20l0/23l6lKvsT/3ze dne04.05.2010
a 20l0/23l7lKvsT/3ze dne l0.05'2010'
kterýmbylo
pásmo
plodu
v
Pole'
rozšiřuje
vyh|ášena
ohniskamoru včelího
katastruKrásné
se ochranné
pásmose vymezujev katastrech
v Moravskoslezském
kraji.ochrartÍté
obci:
okres opava _ Dobros|avice(627437)'Děhy|ov(625418)
okres ostraya _ Krásné Po|e (673722\,Poruba (715174)' Pořuba-sever (7l522l),
Třebovice (715433)'PuŠtkovec(7l530l)' Martinov (715379)'stará Plesná (721689)'
Nová Plesná (12167|), Horú Lhota (643297),Do|ní Lhota (629545)'velká Polom
(778591),Čavisov(6l8756),Vřesina (78ó683)
prísma.
3' Zrušení
ochranného
pásmo
se
ruší
v katastlechobcía místních
částí:
ochranné
okres Fnýdek-MíslekPáskov(7|82l l ), Řepiště(745l97)
(ó40824)'Neplachoviceokres opava - slavkov (750280),Jaktař (?l t730),Štemp|ovec
Zadky (64081ó)'sádek (745863)'Jezdkovice (ó59380)'Nowý Dvůr (707309)'stěbořice
(755435)'Jamnice (656631)' v|aštovičky(783ó09)' Jarkovice (783595)' Mi|ostovice
(695r49),ZlatÍíky(793230),DolníŽivotice(630454)
okres ostrava . Horní Datyně (642720)' Vratimov (785ó01)' scnov (762342)'
Václavoyice (77ó033)' Kunčice (714224)' Kunčičky (71424l)' Hřabůvka (7t4585)'
Vítkovice (714071)'Zábřeh (714305)'Nová ves (713937)'Mariánské Hory (713830)'
Hulváky (713970)'Mořavská ostrava (713520)'Slezská ostrava (714828)'Radvanice
(7l50l8)'Bartovice(7l5085)'Hrabová(7l4534)'Nová Bělá (704946)
Il. opatřenív ochrannómpásmu'
pásmuse nařizuje:
l. V ce|ém
ochranném
potřeb a zďizení (komě nových a
a) ZáLkazpřemistbvánívčelstev'matek' vče|ařských
pásma.
z ochranného
nepoužitých)
jen se souh|asem
pásmaje možné
b) Přemístění
včelsteva matekuvnitřochranného
Krajské
pro
rrydaným
na
ziákladě
Žádosti
chovatele
veterinámísprá\T
Moravskoslezskýkraj,
výsledkemlaboratomího
vyšetření
směsného
vzorkuměli.
doloŽené
negativním
pásmu v katastrechobcí a mistnichčástiKrásnéPo|c,
2' v nově vymezenémochÍanném
Poruba'Poruba-sever.
Třebovice,Pustkovec,Martinov' StaráPlesná'Nová Plesná,Vřesina,
včelI
Děhy|ovse nařizujechovatelům
aa) Provéstneprodleněprohlídkuvčelstevs rozebránímvčelíhodíla a v případězjištění
Nový Jičín'opava' ostrava, Krajské
onemocněniplodu uvědomito tom inspektoÍáty
vete námi sDráw DroMoravskoslezskÝ
krai.

bb)ZajistitpÍovedení
vyšetření
všechvčelstevse zaměřenímna diagnostikumoru včelího
plodu. Toto vyšetřeníbude provedeno bakteriologickým lTšetřenim směsných vzorků
měli. v termínudo 30.05.2010umísti chovatelévčel do všech včelstevv nově
pásmu zasítbvanépodložLT určenék odběru vzorků měli ve
vymezenémochraÍmém
vegetačním
období.Po 12 až |4 dnechbudoupod|ožkyvyjmuty a vzolky měli předají
chovatelévčel plostřednictvímzo Čsv ostrava-Poruba, Hlučín,Klimkovice na
inspektorátyNový Jičín'opava, ostrava, Krajskéveterinámísprávy pÍoMoravskoslezský
kaj. Směsnývzorekmůže
obsahovatměl z nejvícel0 včelstev'Bakteriologické
vyšetření
provedeno
v akeditovanélaboratoň.Vyšetřeníměli se nemusíprovádětv nově
bude
vymezenémochlarrném
pásmu v katastrechobcí Čavisov,Velká Polom, Homí Lhota,
Dolní Lhota, Dobroslavicevzhledemk tomu, že zde by|o provedenobakteriologické
}Tšetřenina přítoÍnnost
spóI Paenubacilluslarvae ze vzorkůzimni měli.
cc) Pokud budou bakteriologickýmvyšetřenimsměsnýchvzorkůměli ze stanovištěvčel
plodu - Paenibacilluslarvae,budeneprodleně(do
zjištěnyspory původcemoru včelího
koncečervence
20l0) provedenaproh|ídka
všechvčelstev
na stanovišti
s rozebrráním
díl4
včetněrezervníchsouši.Prohlídku provedou pracovníci Krajské veterinámí sprárry pro
prohližitelé
Moravskoslezskýkraj neboproškolení
včel'Organizaciproh|ídek
zajistíZo
je
csv ostrava.Poruba, H|učin,Klimkovice. Při prohlídce nutnopoužívat
ochranné
porržití
rukavice,např.gumovéneboprojednorázové
a následněprovést
desinfekcirúou,
oděvu a obuvi' chovatelévčeljsou povinni vývořit podmínkypro provedeníprohlídky
včelstev.
3. Pozorovacídobav ochranném
pásmuse stanovujena dobu l roku po likvidaci včelsteva
zaÍízení
a provedelézávěrečné
ohniskovédesinf€kci, pokud nebudezjištěndalšípřípadmoru
vče|ihoplodu.
č|ánek3
ve všechvěelstvechv ochranném
pásmua mimo ně nutnododržovat
preventi\'ní
následující
opatřeni:
příčinzilÍmích
a) zjišťování
úhynů
a slábnutívčelstev,
b) nepouživánimedu,pylu, plástůa vosku z oblastis nezniimounákazovousituacípro
kÍmení
a chovvčel,
přístupuvčeldo neobsaz€ n ýchú]ů
c) zamezení
a včelihodíla,
prfudnýchúlůbez včelího
o) udržování
díla,
původu,
e) vyhledávriní
a utrácení
divocežijících
včelstev
a rojůneznárného
provádění
průběfué
pltístů'
potřeba pomůcek,
desinfekce
úlů,
ásobnich
včelďských
0
povinnéošetření
voskupři l 17 oc po dobu60 minutve všechkomerčních
9ýrobnách
mezistěn,nebol50 oC po dobu5 - l0 minut,
h) nezA|azoyán\í
včelíhodí|a,nedesinfikovanýchúlů'potřeb a z'lizení do chovů včel,
při neznďostinrikazové
zejména
situacev místěpůvodu,
r) soustavnéomezoviíníintenzity ýaftoé|zy,
5 let po zánikuohniskaa ochranného
pásma,
J ) zvýšenábdělostpo dobunejméně
Článek4
ploduje zakázánovče|stva
Při zjištění
moruvčelího
léčit.

Článek5
Kontrolu dod]žovánípoúnnostístanovenýchtímto nďízením budou provádět orgány státní
spláqr ve věcech veterinámípéče.za porušenípovinnostístanovenýchtímtonařízenímbude
uloženapokutapodle $ 71 nebo 72 veterinrámího
zríkona.
Článek6
Toto nďízeÍťnabývá platnosti a účinnostidnem nísledujícímpo dni jeho lyhlríšení.Dnem
\Thlášeníje pnmí den jeho qvěšení na taední desce Krajskéhouřadu Moravskoslezského
kaje.
Čbnek 7
to naříz€ní se stanol'ujeaždo odvolání'
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MVDr. séverinKaděrka
Pro MoravskoslezŠkýkraj

L a.,

Vyvěšenona riřednídesce
Ikajskéhouřadu Moravskoslezskéhokaje
Dne 17.05.2010

V;věšeno na úřednídesce
Městského(obecního)uřadu
.....................dne

Sejmutodne.....,.......,.................

Sejmutodne.

