C.j.r201l/1883/KVST

NAŘiZENÍ
Krajskéveterinární
správypro Moravskos|ezský
kraj
č.4120||
ze dnc 10,06.2011

o mimořádných vetcrinárníchopatřeníchk prevencia tlumenínebezpečné
nákazy.
moru včelího
plodu
Krajstá letefinámisprála pro MoráVsloslezslý
traj jďo'vecnča |nistné
příslus||ý
spravniorgan
pod|es 47 odst. |, pís|n.b) a $ 49 odsl. |' písm'c) ákQna č. |6ól|999 Sb., o veterinárnipéčia o
změně někteÚch souvisejících
zákonů(vetcrinárnízákon),ve zněnípozdějších
přcdpisů(dálejen
zákon..)'vyhlašuje
V souladus Š54 a $ 76 odst.3 citovanóhoákona to1o
..veterinárni
íařízcni krajskó veterinárn i správy
o nrimořádnýchveterinárních
opatřeDích
k pťevencia tlumeníDebeŽpečné
nákazy - rnoru včeliho
plodu
clán€ k l
PoučeDí
o nákaze
a) Mor včelího
ploduje nebezpečná
nákazapřeváŽněpostihujícízavíčkovaný
včelíplod' Pťrvodcemje
Pacnibacilluslařvae,dřive ozlačovanlý
Bacillus laÍvae,whitc (l904), gram-pozitivnilyčilrkovir).
nrikÍob.
I'Ietit}1váii')i'noiádné
odoInósPór}'
b) Nákaza se šíříi|lfikovanoupolravou'za|él|ými
vče|amia roji, |o!p€ Ž í. infikovanýmiplásty. úlya
včclařským
přís|ušenstvím'
Nákazumohourozšiřovati roztočiajiní škůdci.
c) spóry PaenibaciIlusIarvacse dostanous potravoudo trávícíhotraktu ]a!ev prVDíchinstarů
(otevřenýplod). kde vyklíči,pomDoŽíse, Žničíbuňky ž-aIUdeční
výstelky a proniknoudo
hen]o|ymfy
a dalších
tělesnýchtkání.
d) Příznakyse projeviaŽu zavíčkovaného
p|odu.P|ástb:ýváncpravidc|nč
zakladen(nezeroviý p|od)'
jsou Í|navlá,propad|á'občasprodčravělá'
víčka
Napadené
larvy měni barvuz per|elbvěbi|éna
šedoŽ|utou
až tmavohnědoua přeměňrÚíse v lepkavou.h|enovito hmotu'která se dá z bt|něk
jako vlákno dlouhéněkolikcentimetrů'
Vytáhnout
KonečnýmstádiemrozloŽenilarvyje příškvar,
kleÚ pevnělpína spodlrístěněbuňky.
Člán€ k 2
l' ochrannépásmo
l' ochrannépásnronebezpečné
nákazy moruvčelího
plodubylo vymezenop|atrrým
a účinným
Nařiz€ n ímKrajské
veterinární
správypro Moravskoslezský
kíait,.2l2o1|zedne l6'o5'2ol]
o minořádných veterinárních
opatřeDichk prevencia t|umcnínebezpečné
nákazy morrr
plodu(dá|ejen ,Naří7-ení
Včelího
Kvs pro Ms krajč'2/2oIl ze dne l6'05.20ll..)a nadále
přetNáváv nás|edujicich
katastrech
obcía místních
čásli:
okres BŤuntá|- Rešov(740179)'Ská|y u Rýmařova (748170),Horní Město (643548),
Tvrdkov (7720lÍ)' Miroónck (ó95513),Ruda (743208),Těchanov (7ó533J)' DobřcčoY
(ó43530)'stříbrnó Hory (643556),Žd'ársky Potok (753921),staná ves u RýmařoYa
(753912)'Janovice (744581)'Edrovice (744573},Rýmařov (744468)'ondř€ j ov (74.{611),
stránské (744620)'Jamarticc (744ó03), Horní Moravic€ (629812),Do|ní Moravice

(629804),M{|á Štáh|c(ó90350), vclká ŠÉhle(6t50l3), Atbřechticc tl Rýmařova
(6l4980)'Hořní Václavov (776025)'Do|nívác|avov (77ó0I7)'valšov (776637)'Břidličná
(6l:Í998)'vajgloY (ó15005)'Lcskovcc nad Moravicí (ó80010)'Bilčicc(60405.t)'slczská
Harta (680028)'Razová (739987)'Horní Bcn€ š ov (642355)'staréHeřminovy (754307)'
okres Fďdek.Místek
Četadná(619116),Pstruží(73ó465),FÚd|ant n.o. (ó35l7l),
Nová ves (705705)'Lubno (6880ól)' ostravice l (7I5ó7l)' staré Hanry II (715646)'
Ma|enovicc (ó90783)' Janovice (ó57l07), Met}|ovicc (ó935{5)' Pržno (7J4055)'
Hodoňovice
í60l080)
okres Nový Jiči|l - Bílov (ó04402)' Bravinné (ó09749)' Butovicc (758442)' Děrné
(625558),Fulnck (635418),Hladki- Ži\otice (óJ8790), Jer|ochoricc (63ýÍ5ó),Jílov€ c
(660132)'Kujavy (676969)'Lukavec (68880r)'Pohoří|ky (676977)'Pustějov (736902)'
s(achovic€(753246,
okres opava - Dobroslavice(ó27437),DěbyÍov(625,ll8| Bohdanovice(606l89)'Hořejší
Kunčic€ (645036)'Mcdlice (6.r5052)'
okres ostřáva _ Krásné Polc (ó73722)' Poruba (7l5l74)' Poruba-scvcť(71522l)'
Třebovice (715433)jPustkovec(71530l)'Martinov (7|5379)'stará P|esná(72ló89)' Nová
P|esná (72l67l)' Horní Lbota (643297)'Dolni Lhota (629545)'V€ l ká Polom (778591)'
cavisov (61875ó)'vřesina (786683).
2.

pásma.
Rozšiření
ochranného
Na základě rozhodnutíKrajské vcteriDánrísprávy pÍo Moravskoslczský kraj čj.
20]0/2]57/KVST/3Zc dne2l'04.20ll a čj' 20l0/2]56/Kvs1./]
ze dDe04.05.20ll,kteqimi
plodu
bylavyhlášena
ohniskarnoruvčcliho
v katastru
Dobřečov'
č.i.20l0/238l/KVSI73
ze
dne l5.04'20ll.kle|ýmbylovyhlášcno
ohniskov katastÍu
ondřc'ov'čj' 20l0/13o7/KVST/]
z e d n e 2 9 - 0 4 ' 2 0 lal č j . 2 0 ] 0 / I 3 ] l / K V S T /z le d n c 0 2 . 0 5 ' 2 0 l Ik.t c ď m i b y | av y h l á š e n a
,I.vrdkov,
ohniskakatastru
č.j.20l0/l332/KVST/]
zc dne29'04.20l
l, kteď|nbyIovyh|ášelo
ohnisko V kalastrustaná Ves t| Rýnrai.ova'č.i. 20l 0/4037/KVs172 ze dl]c 20'05'20ll a
20]0/3802/KVsT/2ze dne 20.05.2]0l|' kterj,mibyla vyh|ášcna
ohniskav kalastruBřidličná.
čj.20l0/40ó0/KVsl./2
ze dne20'05.20lla 20]l/l604/KVST/lze dne20.05'20ll,ktcďmi
bylavyhlášcna
ohniskav kataslru
Valšov,čj.20]0/l597lKVsT/]
ze dne20'05.20l
l' kterým
bylo Vyhlášeno
ohniskov katastru
^lb|echlice
u Rýmařova.
čj' 20ll/]354/KVSl]l ze dne
0'1'05.20
|]. ktcrýnrbylo vyhlášenoohniskov katastruRýnrařov' a dále na základěNařízcni
Krajskévetcrinámí
správypťoolonlouckýkÍajč' 7/20lI zc dne 23.05'20ll.kterýmbylo
pásmov Moravskoslczském
vyhlášenoohniskov katastíuKřivá. rozšiřÚese ochranné
kraji.
ochrannépásmosc vym€ z uje v kalastrech
obcí(nadrámcckatastrť|
uvedenýchv bodu | ):
okres llruntál - Rýžoviště(74.|75l)'Lomnice u RýmařovA (686662)'Tylov (6866?l)'
Nová Pláň (663298)'Kar|ovec (6ó3280)'Mezina (ó9373l)' Monvský Kočov (6t3304)'
s|€ z ský Kočov (613291)'Nová ves u Rýmařova (629821)'Janušov(744590)'Sovinec
(752665)Křížovu sovince(752657)
pá5ma.
]. ZrUšení
ochra|lného
Po uplynutípozorovacidobyse rušíochrannópásmov kalaslrcchobcí:
Frýdek-Místek_ostřavice Il (75.1277)'
staréHamry l (754285)
lI. opatřcni v ochťannómpásmU.

pásnuse nařizuje:
l' V celénr
ochranném
přemistbvállí
pásma.
a) Zákaz
včelstev
a matekz ochranného
pásmaje moŽnéjen se souh|ascn]Křajské
b) Přemístěnívčelstcva natek uvnitř ochranného
veteÍinámí
spíávypÍo MoÍavskoslezský
krai' vydanýmna zákládě žádostichovatcl€ doložené
ncgativním
laboratorního
vyšclřcní
směsného
vzorkunlěli.
Úslcdkcm
pásmaz oblastininro ochranDé
pásmoje rovněžtak
c) Přelnístění
včelsleva lnatekdo ochranného
nroŽnéjeĎ se souhlascn Krajskéveterinárii správy pro Moravskoslezskýkrai. vydanýmna

zák|adě žádosticlrovateledo|ožené
ncgativnímvýs|edketn|aboťatoÍního
\,yšetření
směsného
vzorkuměli. Toto opatřenijeprevencímoŽné
přesunemneprošclř€ n ýchvčc|stev.
Íejnfekce
pásmuv katastrechobci a místnichčástíRýžoviště,Lomnice U
2. V nově vymczeném
ochraDném
Rýmařova, Tylov' Nová P|áň' Karlovec' Roudno! Mezina' Moravský Kočov,s|ezŠkýKočov,
Nová Ves u Rýmařova,Janušov,soviíec, Křižov u soÝince,se nařizujechovate|ům
vče|:
aa) Provéstncprodleněprohlidkuvčelstcvs rozebÍáním
vče|ího
dílaa v případězjištění
onemocnění
plodu uvědomito tom inspektorátyFÚdek-Mísleka Nový Jičín'K.aiskéveterinánísprá!] pro
MoravskosIezský
kaj.
p|odu'Toto
bb) Zajistitprovcdení
vyšetřenivšechvčelstev
se zaměřením
na diagnostikumoruvčelího
vyšetřeníbude provedenobakt€ r iologickým ryšetřenírn
směsnýchvzořkůměli. v t€ r mínu do
25.0ó.20l| ulnístíchovatelévčel do všechvčélstevv nově vynezenémochrannémpásmu
podlozky urěenék odběruvzorkůměli ve. vegetačniDobdobí.Po ]2 aŽ 14 dnech
zasíťované
budou podloŽky vyjmuty a vzorky měli předaji chovate]évčel proslředl]ictvíl!zo Čsv
Břidličná' Bruntá|' Rýmařov na inspektořát Bruntál' Krajské veterinárni spráry pío
Moíavskoslezský
křaj' směsnývzorekmůže
obsahovatměl z nejvícc|0 včelstev.
BakteÍiologické
Vyšetřeni
blde provedenov akreditované
labomtoři'
cc) Pokud budou bakterio|ogickým
vyšetřenínsměsnýchvzořkůměli ze staDoviště
vče|zjištěny
plodu Paelribacillus
(do koncesrpna20l l)
sporypůvodcc'noÍuvčelího
larvae,budeneprodleně
provedenaprohlídkavšechvčelstevna stanovištjs fozebránímdí|a,Včetněrezervníchsouší'
Proh]ídkuprovedou pracovníciK-íajské
veteÍinárnisprávy přo MoÍavskoslezskýkraj nebo
proškolení
proh|íŽitelé
vč€ | . oÍganizaciprohIidekzajistízo Čsv Břid|ičná,BřunÍál' Rýmařov.
Při proh|idccje nutnopouživatochranné
použitia
rukavice,např.gumovéneboprojednorázové
následněprovést
desinfckcirukou,oděvua obuvi.Chovatelé
včeljsoupovinnivytvořil Podmínky
pro provedení
prolrlídky
včels1ev'
v ochmnném
pásmuse stanovujena dobu l roku po likvidacivčelstev
J' Pozorovacídoba
a zařízení
a
provedené
pokud
případ
ávěrečné
ohniskovódesinfekci,
nebude7jištěndalši
moruvčelího
plodu.
člán€ k 3
pásmua mimo ně nutnododřžovat
Ve všechVčelstvech
v ochranném
násl€ d ujícíprevcntivní
opatřeni:
příčinzimníchúhynů
a) zjišťováni
a slábnutivče|slev'
b) nepouŽivání
medu,pylu, plástůa voskuz oblastis neznámouDákazovousituacípro kr'nenia
choVvčel,
c) zamezenipřístupu
včeldo neobsazených
úlůa včelího
díla,
prázdnýchÍ||ů
d) udÍžování
bezvčelihodíIa,
pťrvodu,
vyh|edávání
a utrácení
divocežijicichvče|st€ va rojrineznámého
průběžné
f) provádění
potřeba pomůcek,
desiDfekce
úlů,zásob[íchp|ástů'
včelařských
povinDéošetřenívosku při 1l7 "c po dobu 60 minut ve všechkomerčních
výrobnách
meŽistěn,
nebol50"C podobu5 l0rninut'
h) nezaíazoý^ní
včelího
dí|a.nedesinfikovaných
úlů,potřeba zařízenído chovůvčcl,zejména
při ncznalostinákazové
situacev mistěpůvoou,
i ) souslavné
omezováníinÍenziqýarro^zy'
po dobuDejméně
zvýšená
pásma,
bdělost
5 lel po zánikuohniskaa oclrranného
J)
Č6nek 4
ploduje zakiáno včclstvaléčit'
Při zjištěnimoruvčetího

ČHn€ k 5
Kontroludodržování
povinností
stanovených
timtonařízením
budouprováděto€ l iny státnísprály ve
věcech veterinámípéěe.za porušenípovinnostístanovenýchtímto nařízenímbude uloženapokuta
pod|e$ 7l nebo72 veterinámího
ákona.
Č|áDek6
Toto nařízení
nab]háplatnostia účinnosti
dnemnásledujícím
po dnijeho vyhlášení.
Dn€ m vyh|ášení
je pÍVnídenjeho v}5r'ěš€niria úřednídesceKrajskéhoúřaduMoraqkos|ezskéhotÍaje.
čEnek7.

"'
Doba platnosti tohoto nařízeníse stanovujéaž do odvolání. Rušl s€ nďizení KVS pro MS kraj č.
8/2010ze dne 16.12.2010.
Rušíse bod l, písm.a) článku2, oddílII NařízeníKvs pÍoMs kraj č.
2/2011 ze dne 16'05'201l' ostatníopatřenístanovenáNařizenímč. 2/2011 ze dne.t6.05.20I1
zůstávaií
v Dlatnosti'

i1róvop.;

W

MVDr. Sev
ředitel
Krajské veterinární sprívy
Pro Moravskosl€zský kraj

Vylěšeno na úŤední
desce
KIajskéhoúřaduMoravskoslezského
kraje
Dne 13.06.201I

V1věšenona úřednídesce
Městského(obecniho)riřadu
dne

Sejmutodne.

Sejmutodne.

