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Krajskéveterinárnísprávy pro Moravskoslezskýkraj

é.2l20|l

ze dne 16.05.2011
nákazy .
o mimořádných veterinárníchopatřeníchk prevencia tlumenínebezpečné
plodu
moruvčelího
Kmjská veterinámísprávaplo Moravskoslezskýkraj jako věoně a místněpříslušný
č.16611999
Sb., o
správniorgátrpodle $ 47 odst.l, pism' b) a $ 49 od-st.1, písm.c) zrí&ona
ákon)' ve mění
veterinámípéčia o změně některýchsouvisejících'
zíkgnů(veteťináŤní
v souladus $ 54 a s 76 odst.3
pozdějších
předpisů(dálejen ,'veterinární
zákon..),rytúašuje
citovaného
ákona toto
nařízení

kraj ské veterinární

správy'

n.ikazy
a tlumenínebezpečné
kterýmnařizujetatomimořádnáveterinámíopatřeník pťevenci
- moruvčelílro
plodu:
článek 1
Poučení
o nákaze
postihující
včelíplod.
zavíčkovaný
nákaza převrížně
a) Mor včelíhoplodu je nebezpečná
je
(1904)'
granWhite
Bacillus larvae,
Původcem Paenibacilluslarvae,dříveoznačovaný
spóry.
pozitivnityčinkovit'ý
mikrob,kterývytvářímimořádněodo|né
b) Nákazase šiřiinfikovanoupotravou'zalétlýmivčelamia roji' loupeži,infikovanýmiplásty'
příslušenstvím.
Nákazulnohourozšiřovati roztočiajiní škúdci.
ú|ya včelařským
c) Spóry Paenibacilluslarvaese dostanous potravoudo trávicího1nktu larevpNníchinstarů
výstelkya proniknoudo
(otevřenýplod)' kde vyklíči,pomnoŽíse, zničíbuňky ža|udeční
tělesnýchtklíní'
hemolymfya dalších
plodu. Plást býá nepravidelnězakladen
d) Příznaky se projeví aŽ u zavičkovaného
jsou
propadlá'
|arvymění
(mezerovitýp|od)'víčka
ztmav|á,
občasproděravělá.Napadené
aŽ tmavohnědoua přeměňuji se v |epkavou,
barvu z perletbvě bílé na šedožlutou
jako vlríknodlouhéněkolik centimetů.
vytáhnout
hlenovitouhmotu'která se dá z buněk
|arvyjepříškvar'
kteÚ pevnělpína spodnistěněbuňky.
Konečným
stiádiemroz|ožení
čÉnek2
I. ochrannó pásmo
nákazy - moru včelihoplodu bylo vymezenoplatnýma
1' ochrannépásnronebezpečné
správy pro Moravskoslezskýkraj č' 8/2010ze
účinným
NařízenimKrajskéveterinární
o
mimořádnýclr
veteÍinárních
opatřeníchk prevenci a tlumení
dne l6'l2.20l0
_
katastrechobcí a místnich
nákazy moru včelihoplodu' v následujících
nebezpečné
částí:

okres Bruntál - Rešov (7,l0|79)'skály u Rýmařova (7.18170)'
Hořní Město
(6.13548)'Tvřdkov (772011)'Mirotínek (6955l3)' Ruda (7.13208)'Těchanov
(765333)'Dobřečov(643530),
střibrnó Hon (64J556).Žd.árski Potok (753921),
(753912)'
stará ves u Rýmařova
Janovice(7.14581)'
Edrovic€ (7.14573)'
Rýmařov
(7,14.168)'ondřejov (7,1461l)' Stránské (7'Í4620)'Jamařtice (744603)' Horní
\,|oravicc(bŽ98|Ž|.DolníMortrrice (r2q804).\,|a|áŠ|áh|e
(6q0.r50),
Ve|Lá Šráh|e
(6150l3)' AIbrechticeu Rýmařova (ó1.1980)'Hořní václavov (77ó025),Dolní
václavov (776017)'va|šov(776637)'Břidličná (ól4998)' vajglov (615005),Leskovec
nad Mořavicí (ó800l0)' Bí|čicc(604051)'slezská Harta (680028)'Razová (739987)'
Horni Benešov(6.12355)'
StaréHeřminovy (75.1307)
_
okrcs Frýdek-Místek Čeladná(6l9l16),Pstřuži(736465),
Frýdlnntn.o. (635l7l)'
Nová vcs (705705)'Lubno (688061)'Ostravice1 (71567|)'ostravicc II (154277),
staréHamry I (754285)'staréHamry II (715646)'MalenoÝice(690783)
Okres Opava _ Dobroslavice(627137),
Děhylov(625418|Bohdanovice(60óI89),
HořejšíKunčice(6.l5036)'Medlice (6.t5052)
Okres C)strava KrásnéPole (673722)'Poruba (71517.l),
Poruba-sever(7l5221),
Třebovice(7l5.133)'
Pustkov€ c (7l530l),Martinov(715379)'
Stará Plesná(72l689),
Nová Plesná (72|611),Horní Lhota (643297,,Do|níLhota (629545)'Velká Polom
(77859l)'cavisov(6l8756)'vř€ s ina (786683).
pásna'
2. Rozšíiení
oclrrannlého
Na základč rozhodnutíKťa.jské
veterinámísprávy pro Moravskoslezskýkaj čj.
20l 1/ll9,l/KVs.I7lze dne 22'0'1.20l],
kter.ým
bylo vylrlášeno
olrniskomoru včclího
p]odu! katastruFlýdlant.n'o' v okreseF.ťýdck-Místek
a 2011/1337/KVST/2
ze drrc
09'05'201].ktcrýrnbylo vyhlášeno
ohnískomoru včelihoplodu v katastruKujavy
v okřeseNový Jičín.
rozŠiřuje
pásnrov Mor.avskoslezském
se ochranné
kraji'
ochrannépásnrose r'ynezlÚe V katastreoh
obcí(nadrámcckatastrů
uvcdenýclrv bodu1):
okrcs Fddok-Místek _ Janovice (657l07)' Metylovicc (693545)'Pržno (73.1055),
Hodoňoviccí60l080)
_ Bí|ov(604402)'Bravinnó (6097.19)'
Okres Nový.Iičín
Butovice(758442)'Děrné
(625558),
Fulnek (635148)HladkéŽivotice(6.18790,).
Jer|oChovicc
Jílovec
1635456)'
(660l32)' Kujavy (67ó969)' Lukavec (688801)'l'ohořílky (676977)'Pustějov
(736902),
(7532,16)
Stachovice
Il.

opatřenív ochrannómpásmu.

1' V celémochranném
pásnlusc nařizujeVšemchovate]ůn
včel:
a) ZákaZ přemistbvánívčelstev.rnatck.včelařskýc1r
potřeb a ZaiíZeni(liron'rěnovýclr a
pásma'
nepoužitých)
Z ochranného
pásma.jcrložrrójcn sc souhlasemKrajské
b) Přenistěnivčelstev
a matekuvnitřochrannélro
veterinárnisprávy pro Moravskoslezskýkraj. vydanýmna základě žádostichovatele
doloŽené
nega1ivnílll
výsledkemlaboratorniho
vyšctřcní
vzorkumě]i'
směsného
c) Přcmistčlrivče]steva matek do ochranrrého
pásmaz oblastínrimo ochrannépdsnloje
jcn se souhlasemKrajskéveterinární
rovněžtak možné
správypro Moravskoslezskýknj.
vydanýmna základě ŽádostichovateledoloŽenénegativnínvýsledkemlaboratoťního

vyšetřenísměsnéhovzoťku měli. Toto opatřeníje prevenci nroŽnéreinfckcc přesunenr
neprošetřených
včelstev.

2. V novč vymczeném ochrannóm pásmu v katastrech obcí a nís|ních částí Janovicc.
Metylovice, PrŽno, Hodoňovioe v okrese Frýdek - Místeka Bílov' Bravinné'BtLtovice'Děrné'
Fulnek' Hladké Zivotice' Jerlochovice, Jílovec, Kujavy. Lukavec. Pohořílky' Pustějov'
Stachovicev okresc Nový.Iičinsc naŤizujechovatelů1n
r,čelI
a) Provéstneprodleněprol ídku včelstevs řozebriíním
včelíhodíla a \' případězjištělrí

plodu uvčdomito tom inspektorátyFlýdek-Místeka Nový Jičín'Krajskó
onemocnční
veterinárnisprávypro MoravskosIezský
kraj
b) Zajistit provedenívyšetienívšeclrvčelstevse zan]ěřcnímna djagnostikunoru vče]ího
p1oclu.Toto vyšetření
bude provedenobakteriologickýmvyšetřením
směsnýchvzorkťt
měli' V terrninudo 30'05.20]l unistí chovatelé
včel do všech včelste\vno\é
vymezené1n
podloŽkyurčené
ochrannénpásmu Zasít'ované
k odbčruvzorkůněli ve
vegetačním
období'Po 12 aŽ 14 dnechbudoupodložkyvyjmuty a vzorky měli předají
chovatc]óvče]pťostřednjctvím
Zo Csv Frydlant n.o., Lubno, Baška,Fulnek, BíIovec,
Studénka,Suchdol n.o. na inspektorátyl..rýdck-Mistek
a Nový Jičín'Krajskéveterinámi
pro
správy
Moravskos]ezskýk1aj. směsný vzorek můžeobsahovatměl z nejvíce10
včeIstev.
Baktcriologickóvyšctření
budepťovedeno
v akeditované]aboraloři.
c) Pokud budou bakteriologickýmvyšetřenínsměsnýchvzolků měli ze stanovištěvčel
plodu - Paenibacilluslarvae,bude neprodleně(do
zjištěnyspory původcemoru Včelího
konccčervence
20l1) plovedenapťol,ídkavšechvčelstev
na stanovišti
s rozebráním
díla'
včetněrezervníchsouší'ProhlidkuprovcdoupracovníciKlajské\'eterinární
sprály pr'o
prohližitelé
Mořavskoslezskýkaj neboproškolení
včel'organizaciprohlídekzajistíZo
csv Frydlant n.o.' Lubno, Baška, Fulnel.! Bílovec,studénka,Suchdol n.O. Při
prohlídceje nutno používatochrannérukavice' např. gumovénebo pro jednoráZové
pouŽitía následněprovéstdesinlekcirukou.oděvu a obuvi' chovatelóvče]jsou po\jnni
q'tvořit podmínkyplo provedení
prohlídkyvče]stev.
3' Pozolovaoí doba v ochrannémpásmu so stanovujcna dobu J loku po 1ikvidaci včelsteva
zďízení a plovedenéZávěťečné
ohniskovédesinlěkci. pokud nebudezjištěndalšipřípadmoru
včelího
plodu.
Clánck 3
Ve všech včo]stvechv ochťanném
pásmu a mimo ně jsou chovatelévčel povinni dodržovat
následujícípreventivníopatření:
a) zjišťovánípříčinzimních ťlhy[ůa slábnutívčelstev.
b) nepouživánímedu, pylu. plástůa vosku z oblastís neznánoll nákazovou situaci pro
krmenía chov včel.
c) Zamezenípřístupuvčeldo neobsazenýchúlůa včelíhodíla,
d) udržováníprázdných ú1ů
bez včelíhodí]a'
e) vyhledávánía utrácenidjvoce žijícíchvčelsteva rojůneznáméhopůvodu'
Í) pťováděníprůběžné
desinlěkce úlů,zásobníchplástů,včelařskýchpotřeb a pomťlcek,
g) povinnéošetřenívosku pii 117 .'C po dobu 60 minu| ve všechkomerčníchvýrobnách
mezistěn,nebo i50 "C podobu5 10 minut'
h) nezařazovánívčelíhodíla. ncdcsinÍikovanýchÍúů,
potřeb a ZaříZenído chovů včel,
zejménapři Íeznalostinákazovésituacev mistě původu,

soustavnéomezoviiní intenzity vaÍroiizy,
J ) zÚšená bdělost po dobu nejméně5 let po zríniku ohniska a ochrannéhopásma,
!)

článek 4
Při zjištění
moruvčelího
ploduje zakrízáno
věelstvaléčit'
článek 5
Kontolu do&žovánípoviÍrnostístanovenýchtímtonďízením budou provádět orgiíny státni
splávy ve věcech vetelinámípéče'Za porušenípovirÚaostístanovenýohtímtonďízenímbude
pokutapodle$ 71 nebo72 veterinámího
rrložena
zákona.
clánek 6
Toto nďízenínabýá platnostia úěinnostidnemnásledujícím
po dni jeho vyhlášení.
Dnem
je
jeho
\,f,hlášení první den
Ý}.věšení
na uřední descéKrajskéhoúřaduMoravskoslezského
kraje.
Článek7
Doba platnostitohotonďízeníse stano!'ujeaŽ do odvolání.
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MVDr. Ser\brinKaděrka
ředitel
Krajskéveterinárníspná\Y
Pro Moravskoslezský kraj
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V1věšenona uřednídesce
KrajskéhouiaduMoravskoslezského
kraje
dne 17.05.2011

V1.věšeno
na úřední
desce
Městského(obecního)uřadu

Sejmutodne.

Sejmutodne

.tn.

