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NAŘÍZENi

Krajskéveterinárnísprávy pro Moravskoslezskýkraj
č. 51201|
ze dne 24.06.2011

nákazy opatřeníchk prevencia Ú|umeníncbczpečné
o mimořádných veteťinárních
plodu
moru včelího
kÍajjako věcně a mistněpříslušnýsprávní
Krajská veterinárnisprávapro Moravskos|ezský
orgin podle $ 47 oást. 1, písrÍ.b) a s 49 odst' lt písm. c) zríkonaě. 166/1999Sb., o
zákonů(vetelinání ziíkon),ve zněni
vetelinán]ípéčia o změně [ěktelých souvisejících
zákon..),vyhlašujev souladus s 54 a $ 76 odst.3
pozdějších
předpisů(dálejen ,,veterinárni
citovaného
zákonaloto
sp rávy'
nařízení kraj s ké veteřinární
nákazy
kterýmnařizujetatomimořádnáveterinán]iopatřeník prevcncia tlumenínebezpečné
- moruvčeliho
plodu
Č|ánek1
o niíkaze
Poučeuí
včelíplod.
zavíčkovaný
nákaza převáŽněpostihující
a) Mor včelíhoplodu je nebezpečná
je Paenibaci||us
Bacillus larvae,wbite (l904). gramlarvae,dřívcoznačovaný
Původcem
nimořádDě
odolnéspóry.
pozitivnityčinkovitý
mikÍob,kteřývytváří
inÍikovanýniplásty'
b) Nákazaso šíříinfikovanoupotavou,zalótlýmivčelamia ťoji'loupcží'
Nákazu mohourozšiřovati roztočiajiní škůdci'
přislušenstvim.
úlya včelařským
traktularevprvníchinstaru
c) Spóry Paenibacilluslarvaese dostanous potravoudo trávícího
výstelkya proniknoudo
(otevřenýplod)' kde vyk|ičí'pomnoŽíse' znjčíbuňkyža]udeční
lkání'
tělesných
hemolym|y
a dalšich
plodu. Plást býá nepravidelnězakladen
d) Příznaky se projevi aŽ u zavičkovaného
Napadené
larvy rněni
(mezerovitýplod)' víčkajsou amavlá, propadlá.občasproděravč|á.
přenrěl]ují
v
lepkavou,
a
se
až tmavohnědou
barvu z pcrleťověbílé na šedožlutou
která se dá z buněkvytáhnouljako vlákrrodlouhéněkolik cenlimetrů.
hlenovitoltlrmotr.t'
KonečnýmstádiemrozloženilanY je přiškvar'kteý pevnělpína spodnístěněbuňky.
Článek2
I. ochrannépásmo
plodubylo vymezenoplatnýma
pásmonebezpečné
nákazy- moru včelího
l Ochranné
pro
Waj č.4D0|| ze
Moravskoslezský
splávy
NďízenímKrajskéveterinámí
účinným
dne l0.06.2011 o minořádných veterinámíchopatřenich k prevenci a tlumeni
katastlech
plodua nadálepřetrváváv následujících
nákazy_ moruvčelího
nebezpečné
části:
obcía místních

okres Bruntál
Rešov (740179)'Skály u Rýmařova (7.18170)'Horní Město
(6435.l8)'Tvrdkor' (7720l1)' Mirotinek (6955l3),Ruda (743208)'Těchanov
(765333),
Dobřcčov(6,13530),
střibrnéHory (613556),
Žd'árský Potok (753921),
stará Ves u lšmařova (7539'l2)'Janovicc (744581)'Edrovice (7.14573),
Rýmařov
(744.|68)'ondřejov (7.1461l)' stránské (74!Íó20)'Jáma.tice (7.14603)'Horní
Moravicc(62s8l2)'DoIniMora\iťc(Ó20804).
Ma|á stáhIe(690.150,,
V€ | Lá stáhIe
(615013)'Álbrechticcu Rýmařova (614980)'Horní Václavov (776025),Dolní
Václavov (776017)'Valšov (776637)'BřidIičná (614998)'Vajglov (615005)'
Lcskovcc nad Mořavicí (680010)'Bílčice(604054)'slezská Harta (680028)'
Razová (739987)'Hořní Benešov(642355)'StaréHeřminovy (754307),Rýžoviště
(7,1475l)'Lomnice u Rýmařova (686662)'-,Tylov
'(ó86671)'Nová Pláň (663298)'
Karlovec (663280)'
Mezina (693731)'
Mdravský Kočov(6l3304)'slezský Kočov
(61329l)'Nová vcs u Rým'řova (629821}l
Janušov(741590)'sovincc (752665)
Kr|zov u šo\ |nce { /!Zo) / |

okřes Frýdek-Místek - Čeladná (6191I6), Pstruží (736.{65),Frýdtant n.o.
(ó35171)'Nová vcs (705705)'
Lubno (688061),
Ostravice1 (7l567l)'staró Hamry
lr (715616)'
Ma|enovice(690783)'
Janovicc(657l07)'Met1lovice(693545),
Pržno
(734055)'
(60l080)
Hodoňovice
okres Nový Jičín_ Bílov (604402),Bravinné(609749),Butovicc (7584.12)'
Děrné
(625558),Fulnek (635448),H|adkéŽivotice (638790),.Ier|ochovice
(635456),
Jílovec (660132)' Kujavy (676969)' Lukavec (688801)' Pohořílky (676977)'
Pustčjov(736902)'stachoYice(753246)
(627437)'
(60ó189),
okres opava _ Dobroslavice
Děhylov(625118)'
Bohdanovice
Hořejšíl(unčice(6d5036)'McdIicc (6.l5052)'
okres Ostrava_ Krásnél'ole (673722)'
Poruba(7l5l74)' Poruba-soveř
(715221),
Třcbovicc (715.133),
Pustkovec (715301),Martinov (7t5379),stará Plesúá
(721689)'Nová P|esná(72ló71)'Horní Lhota (6.13297),
DoIníLhota (629545)'
velká Polom(778591),
Čavisov(61875ó),
Vřesina(786683).
pásma.
2. Rozšíření
oc],]ranného
Na 7ákladčNařízeníKmjskéveteritáťní
správyplo olonoucký krai č'l0/20]1 ze dne
2l'06'201l' kte4im bylo vyhlášeno
plodu v ka|astťu
ohniskomoru vče1ílro
Nové
pásmov Moravskoslezskérn
Valteiice'rozšiiujese ochranné
kra.ji.
ochíannépásmo se vymezuje v katastrechobcí (nad rámec katastrťlu\'edených
v bodul):
okres Bruntá|_ Dčtřichovnad Bystřici(626066)'
Roudno(59774l)'Křišt'anovice
(676357)'Dvorce(ó33879)'Rcjchartice(633887)
II. opatřenív ochranném
pásmu.
1' V celóm ochranném
pásmusc nařizujevšemchovate]ům
včel:
a) ZákaZpřemist'o\'ání
\'čelstev
a matck7 oclrlanné],]o
pásn]a'
je noŽnéjensc sou1rlasenr
pásn'ra
b) Přemistěnívčelstev
a natek uvni|řochranného
Krajské
veterinárnisprávy pťo Moravskoslezskýkraj. vydanýmna základě žádostichovatclc
doloŽené
negativním
výsledkerrr
laboratorniho
vyšetření
sn]ěsného
vzorkuměli.
c') PiemístěníÝčelsteva matek do ochranného
pásma 7ob|astímimo ochťannepasmoje
jen se soul asemKrajskéveterinární
ťovněž
tak tnožné
správypro Moravskoslezský
kraj,
vydanýtnna základčžádosticl]ovateledoložené
negativnímvýsledkemlaboratorl]iho

vyšetienísn]ěsnéhoVzolku lněli. Toto opatřeni je prevencímoŽné1eitiěkce přesunen
neprošetřených
\'čclstev'
2.

v nově vynezenéll ochrafutémpásmu v katastrechobcí a místníchčás|íDětřichov nad
Bystřjcí.' Křišt'anovice'Dvorce, Rejclrartioese nařizuje chovatelůmvčel:

prohlidku včelstevs rozcblánímvčelíhodíla a v pŤípaděziištění
a) Provéstnepťodleně

plodu uvědomito tom inspektorátBruntál' Krajskó veterinán sprály pro
oncn]ocnění
Moravskoslezský
kraj'
h) Zajistit provedenívyšetření
všechvčelstcvsc zarlrěřeníltr
na diagnostikllmoru včeliho
plodu. Toto vyšetřeníbude provedenobakteriologickýmvyšctřenímsměsnýclrvzorků
n l e I i ' \ | e r m i | ) duo t r 8 ' 0 7 ' ' 2 0 l uI n ] | s l ci h ó \ a L e I ret e I d o r š e c I rV č e I s t e\t l l o v i
vymezenémochrannénpásrnu zasíťoraté
podlozk) tLrcenekodberu vzorkůmě]i ve
vegetačním
období'Po 12 až 14 dnech budoupod1ožky
vyjmuty a vzo.ky měli předají
chovatelé
včelprostřednictvínr
Zo Csv Břidličná,Křišt'anovicena inspektorátBrul,ltál'
Krajskéveterinárr'rí
správy pro Moravskoslezskýkraj. Směsnývzorek můŽeobsahovat
měl z nejvíce 10 vče]stev.Bakteriologickévyšctřcníbude provedenov akreditované
laboratoii.
c) Pokud budou bakteriologickýmvyšetiením
sněsných vzorkůměli zc stanovištěvče1
zjištěnyspory původcemoru vče1ího
plodu Paenibacilluslarvae,bude neprodlenč
(do
konce slpna 2011')pťovedena
prohlídkavšeohvčelstevna stanovjštis rozebránímdíla'
včetněrezervnichsouší.ProhlídkrrprovedoupracovníciKrajskéveterinámísplá\'y pro
Moravskos]ezský
kr.ajneboproškolení
prchliŽitelé
včel.organizaciprohlídekzajisti Zo
Csv Břidličná' Křišt'anovic€ . Při prohIídce.je
nutnopouŽívatochranné
ruka\iťť,např.
gurnovóncboprojednorázové
použití
plovést
a následně
desinfekcirukou'oděvua obuvi.
Chovatelé
včel.jsou
po\'innivytvořitpodnínkypťoprovedení
prohlídkyvče]ste\
3' Pozorovaci doba v ochlannén pásmu se stanovujena dobu 1 roku po likvidaci včelsteva
zařízeni a provedeni závčrcčné
olrniskovédesinfekce' pokud nebude z'ištěn dalši případ
moru včelíhoplodu.

c|ánek3
Ve všech vče]stvechv ochtaníémpásmu a rnimo ně jsou chovatelévčel povinni dodrŽovat
násle.luiícípreventivníopatiení:
a) zj išťování
přičin zinních iůyrrůa slábnutívčelstev.
b) nepoužívánímedu, pylu. plástůa vosku z oblastí s neznánou Íákazovou situacípro
kťmenía chov včel,
c) Zamc7cnípřístupuvčeldo neobsMenýchúlťL
a vče]íhodíla,
d) udržováníprázdnýchúlůbez včelíhodí1a,
e) vyhledávánía utťáceíídivoce žijícíchvčelsteva rojůrreznámého
původu'
f) provádělríprůběŽné
desin|ekceíllů'zásobníchplástů,včelařskýchpotřeb a pomůcek'
g) povinnéošctřenívosku při 117 .C po dobu 60 minut ve všechkomcrčníchvýrobnách
mezistěn' nebo 150 "C po dobu 5 10 rninut'
]]) nezařazoviínívčelíhodíla, nedesinfikovanýchú]ů,potřeb a zaÍízenido chovťlvčel'
zejménapři ncznalostinákazovésituacev nrístěpůvodu,
i) cou.tarnéome./
ovjrlr inten',
il1 varoaz5.
j) Zvýšenábdělost po dobu nejméně5 let po zániku ohniska a ocfuannéhopásma,

č|ánek4
Při zjištění
moruvěelíhoploduje zaktbánověelstvaléčit'
Člálek 5
Kontrolu dodržovánípovinnostístanovenýchtímto nďíz€ním budou provádět orgány státní
spnívyve věcech vetelinámí péče.Za porušenípovinnostístanov9nýchtímtqnďízenímbude
uloženapokutapodle $ 7l nebo 72 veteÍinámíhoaákona.

Toto naříz€ní nabý"ýáplatnosti a účinnostidnem následujícímpo dni jeho vyhlášení.Dnem
vyblášeníje první den jeho vyvěšenína uřední desce KíajskéhoúřaduMoravskoslezského
kaje.
Článek7
Doba platnosti tohoto nďízení5estanowje aždo odvolání.
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MVDr. Severin Kaděrka
ředitCl
Krajskéveterinárníšprávy
Pro MoraYskoslezský kraj

Vyvěšenona úřednídesce
KrajskéhoúřaduMoravskoslezskéhokaje
Dne 2'1.06.2011

V1věšenona třední desce
Městského(obecního)úřadu
dne.

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

Sejmutodne..

