NAŘÍZENÍ
Krajskéveterinárnísprávy pro Moravskoslezskýkraj
č,.412010
ze dne01.07.2010

nákazy o mimořádných veterinárníchopatřeníchk prevencia tlumenínebezpečné
plodu
moru včelího
správni
Kfajská veterinárnísprávapro Moravskoslezskýkraj jako věcně a místněpřís|ušný
písm'
podle
pism'
c)
zákona
č'
16611999
Sb'' o
b) a s 49 odst' 1'
orgán
s 47 odst' 1,
veterinámípéčia o změně některýchsouvisejících
ákonů (veterinámíákon), ve znění
v souladus $ 54 a s 76 odst.3
pozdějšich
předpisů(dálejen ,,vetelinární
zíkoď.),vyh|ašuje
citovaného
ákona toto
n aříze n í kraj s ké veteritrární sp rávy
opatřeníchk prevencia t|umeninebezpečné
nákazy. moru
o mimořádnýchveteriniímích
včelihoplodu
Clánek 1
o niíkaze
Poučení
je
postihující
nákaza pieýá!žně
zavíčkovaný
včelíplod'
a) Mor včelihoplodu nebezpečná
Paenibacilluslaťvae,
dřive označovaný
Bacillus larvae,White (l904)' granrPťlvodcem.je
pozitivÍítyčinkovitý
mikrob,kterývytvářímimořádněodolnéspóry.
a roji, loupeží'
infikovanýmiplásty,
b) Nákazase šiříinfikovanoupotravou'zalétlýmivče|ami
příslušenstvím'
NákazumohouIozšiřovati Íoztoči
ajiní škůdci'
úlya včelařským
c) Spóry Paenibaci|luslaNae se dostanous potravoudo tÍávíciho
traktularevprvnichinstarťl
(otevřenýplod),kde vyklíči'pomnoŽise,zničibuňkyáIudečnivýstelkya proniknoudo
tělesnýchtkáni.
hemo|ymfua dalších
plodu. Plást bývá nepravidelnězakladen
d) Příznaky se projeví aŽ u zavíčkovaného
jsou ztmavlá,propadlá,občasproděravě|á'
(mezerovitýplod)' víčka
Napadené
larvy nlění
až tmavohnědoua přeměňuji se v lepkavou'
barvu z per|et.ověbílé na šedožlutou
hlenovitouhmotll'která se dá z buněkvytábnoutjako vlákno dlouhéněkolik centimetrťl'
pevÍělpína spodnístěněbuňky.
kteryý
Konečným
stádiemrozloŽenilawy je příškvar,
Článek2
I' ochrannépásmo
nákazy - moru včelíhoplodu bylo vynrezenoa dálc
1. ochrannépásmo nebezpečné
přetrváváv následujících
katastlechobcía místních
částiI
_
(740179)'
Sk.íly u Rýmařova (748170)'Horní Město (643548)'
okr€ s Bruntál RešoY
Tvřdkov (77201l)' Mirotínek (ó95513)'Ruda (743208)'Těchanov (765333)'Dobřečov
(643530)'stříbrné Hory (643556)'zďárský Potok (753921)'stará ves u Rýmařova
(753912)'Janovicc (744581)'Edřovice (744573)'Rýmařov (744468)'ondřejov (7446l1)'

střánské (744620)'Jamartice (744603),Horní Moravice (629812),Do|ní Moravice
(629804)' Malá Štáh|c(ó90350), velká štáh|e (6r50l3)' A|brecúiice u Rýmařova
(6l4980)'Horní Vác|avov (776025),Do|níVáclavov (7760l7),valšov (77ó637),Břidličná
(ól4998)'Vajglov(ó15005)
okŤes Frýdek-Místek _ Če|adná(61911ó),Pstruží(736465)'Kunčice p.o. (677091),
Frýdlant n.o. (63517t),Nová ves (705705),ostravice l (7l5671)
Okrcs Opara - Dobros|avice
(ó27437).
Děhy|ov(ó254t8)
_
okres ostravá
Krásné Po|. (673122),Poruba (7l5l74), l'ořuba.sever (715221).
TřeboÝice (715433)'PusÚkovec (7l530l)' Martinov (7t5379), Stará Pt€ s ná (721689)'
Nová P|esná (72167ll, Horní Lhota (643291),Dolní Lhota (ó29545), ve|ká Polom
(77859|
|.Ca\ iso\ (ól875Ó).Vřcsina(78ó683)

2 . Rozšiření
ochranného
pásma

Na základě rozhodnutí Kraiské veterinárnísprávy pro Moravskoslezský kraj čj.
20l0/22l9lKVST/3ze dne14.05.2010,
kterýmbylo vyhlášeno
ohniskov katastru
ostťavice
I
a 20|0/3394/KVSTze dne l6'06.2010,kterýmby|ovyhlášenoohnisko v katastruNová Ves.
rozŠiřuje
se ochranné
pásmo moru včelihoplodu' Rozšiřené
ochranné
pásmo (krměkatastrů
uvedených
v článku2' odst'It' bod 1) se vymezujev katastlechobcí:
okrcs Frýdek-Místek_ ostravice II, staréHamry I, StaréHamry ll, Ma|cnovice

pásma'
3' Zrušení
oohranného
oclrranné
pásmose rušív kataslrechobcía mistníchčástí:
okrcs Frýdck.Místek- Lubno (68806t),Pržno(734055),Janovicc (657|07)'Hodoňovice
(60I080)'Baška (ó0l063)'Metylovice(693545)'Palkovice(717452),
Lhotka (68l407),
Myslík (700606)'
lI. opatřcnív ochranném
pásmu.
l. V celémochranném
pásmuse nařizuje:
a) zákaz přemisťovánívčelstev.matek.včelďskýchpotřeb a zařízení(kromě nových a
nepoužitých)
z ochranného
pásma'
b) PřemistěnÍ
včelsteva matekuvnitřochranného
pásmaje možné
jen se souhlasemKrajské
veteňnámisplávy pro Moravskoslezskýkaj, vydanýmna základě žádostichovatele
doložené
negativnimvýs]edkemlabolatomího
vyšetřenisměsného
vzorkuměli.
2' Vnově vymezenémochlannémpásmu v katastrechobcí a místnichčástiv katastrech
ostlaviceII, staré|IamryI, staréHamryII' Malenovicese nařizujechovate|ům
včel:
aa)Provéstneprodleněprohlídkuvče|stevs rozebriíním
včelíhodíIa a \' připadě zjištění
onemocnění
plodu uvědomito tom inspektorátFrýdek-MistekKraiskéveterinámísprávy
pro Moravskoslezskýklaj.
bb)zajistit provedenivyšetřenivšechvčelstevse zaměřenimna diaqnostikumoru včeliho
plodu. .Ioto vyšetřeníbude provedenobakterio|ogickým
vysetieninlsmésnýchvzorků
měli' V temínu do 20'07.2010 umistí chovatelévčel do všcch včelstevvnově
vymezenémochlannémpásmu zasít'ované
podloŽky určené
k odběru vzorkůměli ve
vegetačnim
období'Po |2 až 14 dnechbudoupodloŽkyvyjmuty a vzorky měli předají
chovatelé
včelplostřednictvím
Zo čsv ostrav.ce' Frýdla;i n'd. na inspeltorátFrýdekMistek Krajskéveteriniímísprávy pro Moravskoslezskýkraj. Směsný vzorek můŽe
obsahovat měl z nejvíce l0 včelstev.Bakteriologickévyšetřeníbude provedcno
v akredilované
laboratoři'Pokud budoubakteriologickýmvyšetřenimsměsnýchvzorků

měli ze stanoviště
včelzjištěnysporypůvodcemoruvčelího
plodu Paenibacilluslarvae,
(do
provedena
pro}Llídka
bude neprodleně konce zíří 2010)
všechvčelstevna stanovišti
s rozebriínimdíla, včetněrezervnich souši.Prohlídkuprovedou pracovníciKrajské
veteriniímí
správypro Moravskoslezský
kraj neboploško|ení
plohlížitelé
včel.organizaci
prohlídekzajistíZo Čsv ostřavice, Frýdlant n.o'. Při prohlídceje nutno používat
pouŽitía niásledněprovést
ochrannérukavice, např' gumovénebo pro jednonízové
jsou
povinni \Ytvořit podmínkyplo
desinfekcirukou' oděvu a obuvi. chovat€ l é včel
provedení
prohlidkyvčelstev'
2. Pozorcýacidobav ochranném
piásmuse stanovujena dobu l roku po likvidaci včelsteva
pÍo\edené
zlřízoni a
zÁýěIečné
ohniskovédesinfekc|,pokud nebudezjištěndalšípřípadmoru
vČeliho
pIodu'
Článek3
Ve všechvčelstvech
v ochranném
pásmua mimo ně nutnododrŽovatnásledujicípreventivní
opatřeni:
příčinzimníchúhynů
a) zjišťování
a slábnutívčelstev'
b) nepouŽívání
medu,pylu, plástůa vosku z oblastís neznámouniíkazovousituacípro
krmenía clrovvčel'
přisttlpuvčeldo neobsazených
c) zamezení
úlůa včelího
díla,
d) udržoÝíniprázdných úlůbez včelíhodíla'
e) vyhledávánía utrácenídivocežijicichvčelstev
a rojůn€ z nárnéhopůvodu,
provádění
průběžné
plástů,
desinfekce
irlů'
zásobních
potřeba pomůcek'
včelařskýclr
0
g) povinnéošetření
vosku při 117 "C po dobu60 minutve všechkomerčních
výrobnách
mezistěn,nebo l50.C Po dobu5 l0 minut,
h) nezařazovánívčelíhodila. nedesinfikovaných
úlů,potřeb a zaiizenído chovůvče|'
při neznalostinákazovésituacev mistěpůvodu,
zejména
i) sousta\né
omezováníintenzilyvarÍoiizy.
j) zvýšenábdělostpo dobunejméně
pásma,
5 let po zínikuohniskaa ocbranného
k) likvidace nepoužívaných
prázdnýchúlůa chovatelskýchzařizení,pokud nejsou
v souladus písmenyd) a e)
zabezpečeny
Článek 4
Při zjištěnimoru včelíhoploduje zakrázinovčelstvaléčit'

ČIánek5
Kontrolu dodÉovánípovinnostístanovenýchtímtonďízením budou provádět orgány státní
správyve věcechveterinární
péče.
povinnostístanovených
Za porušení
tímtonařízenínr
bude
pokutapodle s 71 Íebo72 vete Dárního
uložena
ziikona.

čtmet 6
Toto nařÍzenínabývá platnosti a účinnostidnem následujícimpo dni jeho vyhlášení.Dnem
je první den jeho vwěšenína úřednídesce Krajskéhoiaadu Monvskoslezského
vyhlrášení
kaje.
člónek 7
Doba platnostitohoto nařízeníse stanowje aždo odvolríní.

,^
4

MvDr. seveňn Kaděrka
řcditel
KrajskévcterináruÍsprávy
Pro Morav'kosl€zský kraj

,
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,/t t t///Vyvěýo na uřednídesce
IGajs(éhoúŤadu
Moravskoslezskéhoklaje

Dne02.07.2010

Vyvěšenona raednídesce
Městského(obecního)úŤadu
.........dne.

Sejmuto
dne.....................--..-.....

Sejmutodne

