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NAŘÍzENÍ

Krajskéveterinárnísprávy pro Moravskoslezskýkraj
č..6120||
ze dne 25.08.2011

nákazy o mimořádných veterinámíchopatř€ n ícb k prevencia tlumeni nebezpečné
plodu
moru včelího
Krajská veteňnámÍspráva pro Moravskoslezský ki?j jako věcně a místslépňslušnýsprávni
orgán podle $ 47 oást' l, písm.b) a s 49 odst. 1! písm. c) zikona č. 166/1999Sb., o
veteri ímí péčia o změně někteýh souvisejícíchzrí&onů(veterinámí zákon), ve znění
předpisů(dálejen ,Jeterinlímizákon..),lahlašujev souladus s 54 a 0 76 odst.3
pozdě.jších
citovanéhozákona toto
nařízení krajské ve terinárn í správy'
nákazy
kten.fonnďizuje tato mimořádná veterinrímíopatřeník prevenci a t|umenínebezpečné
- morr.r
vče|ihoplodu
Článek1
Pouč€ni o nákaze
je
a) MoI včelíhoplodu nebezpečnáú&azz píevážněpostihujícízavíčkovanývčelíplod.
Původcemje Paenibacillus larvae, dňve označovanýBacillus |arvae,white (1904)' gÍaÍnpozitivnítyčinkovitýmikob, kteťýv}'tváři mimořádně odolnéspóry.
iďrkovanýmiplásty,
potravou,zalétlýmivčelamia roji' loupeŽí,
b) Nákaza se šíříinfikovaÍrou
Nákazu mohourozšiřovati Ioáoěi ajiní škůdci'
úlya včelďskýmpříslušenstvím.
c) spóry Paenibacillus laryae se dostanous potravou do trávícihotraktu larev prvníchinstad
(ótevfuný plod), kde vyklíčí'pomnožise, aničíbuňky áludeční výst€lky a proniknou do
hemolymry a dalšíchtělesnýchtkrání
plodu. Plást býá nepravide|nězakladen
d) Přiznaky se projeví až u zavíčkovaného
larvy mění
(mezerovitýplod)' víčkajsouztrnavlá,propadlá,občasproděravělá.Napadené
přeměňují
se
v
lepkavou,
a
barvu z pelleťově bilé na šedožlutouaž tÍnavohnědou
hlenovitou hmotu, která se dá z buněk v}4áhnoutjako vlákno dlouhéněkolik centimetru.
Konďn]ým stádiemrozloženílarvy je příškvar,kter'ýpevně lpí na spodnístěněbuňky.
Clánek 2
I. ochrannépásmo
plodu bylo vymezenoplatnýma
nákazy_ moruvčelího
l. ochrannépásmon€ b ezpečné
pro
kraj č.5/2011ze
MoÍavskoslezský
NďízenímKEjské veterinámísprávy
účinným
dne 24.06.20l l o mimořádných veteňn|ÁrnichopatÍenich k prevenci a tlumení
katastrech
nákazy _ moru věelíhoplodu a nadáe přetrvává v n|isledujících
nebezpečné
obcía mistníchčástí:

okr€ s BřuntáI . Rešov (740179),skáIy u Rýmařova (748170),Horní Město
(ó43548), Tvrdkov (772011),Mirotirek (ó95513)' Ruda 1743208)'Těchanov
(7ó5333)'Dobřečov(643530)'střibrné Hory (6.t3556,),
Žd'árský Potok (753921),
stará ves u Rýmařova (7539l2),Jaíovice (74458l),Edrovice (744573),Rýmařov
(744468)' ondřejov (744611)' stránské (744ó20),Jamartice (744603)' Horní
Moravice (ó29812)'Dolní Moravice (ó2980.t),Malá Štáhle(690350),ve|ú Štáhle
(615013)'Albrechtice u Rýmařova (ó14980),Horní Vác|avov (776025).DoIní
václavov (776017),va|šov (77ó637), BřidIičíá (6l4998), Vajglov (615005)'
Leskovec nad Moravicí (ó80010), Bí|čice(604054),Slezská Harta (680028),
Razová (739987)'Horní Benešov(642355)'staréHeřminora (754307)'Rýžoviště
(7.14751)'
Lomnic€ u Rýmařova (686662),Tylov (686671),Nová Pláň (663298)'
(ó63280)'
Karlovec
Mezina (693731),Morayský Kočov(ó13304)'s|ezský Kočov
(613291)'Nová ves u Rýmařova (629821},Janušov (744590),Sovinec (752665)
Křížov u sovince (752ó57)Dětřichov nad Bystřicí (ó2ó066),Roudno (597741)'
Křišťanovice(676357)'Dvorce (633879),Rejchartice(633887)
okres Frýdek-Místek _ Pstruží(73ó4ó5)' Frýdlant n'o (ó35171),Nová v€ s
(705705)'Lubío (ó88061)'Ma|enovic€ (690783),Janovice (657107),Mety|ovice
(ó93545)'Pržno(734055)'Hodoňovice(601080)
okres Nový Jičín_ Bí|ov(604402),Bravirrrré(609749),Butovice (758442),Děrné
(625558)'Fulíek (ó35448)' Hladké Životice (638790),Jerlochovice (635456).
Jí|ov€ c (660l32)' Kujarry (676969), Lukavec (68880l), Pohoří|kT (676977),
Pustějov(736902)'Stachovice(753246)
okres opava _ Dobroslavice(627437),Děhylov (625418)'Bohdanovice(606189)'
HořejšíKunčice(645036)'Medlice (6,15052),
okres ostrava _ Krásné Pole (673722),Poruba (715174),Poruba.seveť(7l522t),
Třebovice (715433), Pustkovec (715301), Martinov (715379), stará Plesná
(721689)'Nová Plesná (721671)'Hořní Lhota (643291),Dolrl'íLhota (629545),
velká Polom (778591),Čavisov(618756),Vřesina (786683).
2. Rozšíření
ocbranného
pásma.
Na zríkladěrozhodnutíKrajskéveterinrímisprávy pro Moravskoslezskýkaj čj.
2ol1/22,lolKysT/2 ze dne 05'08'2011,kteým bylo.vyhlrášeno
ohniskomoru včeliho
ploduv katastruJanovice'lozšiřujese ochranné
pásmov Molavskoslezském
kmji.
oclrranrrépásmo se vymezuje v katasfuechobcí (nad rámec katastru uveáených
v bodul):
okres Frýdek-Místek _ Raškovice (739502),Krásná (ó73391)' vyšní Lhory
(788929)'Nižní Lhoty (704903),Nošovice (704911),Skalice (747971)'Baška
(601063)
3. Zrušení
ocb]anného
pásma
ochrarurépásmo se rušív okese Fďdek-Místek v katastťech
čeladná í619116)
ostravice 1 (71567l),stařéHamry II (715ó4ó)
II. opatřenív ochrannémpásmu.
1. V celémochranném
pásmuse nařizujevšemchovatelům
včel:
a) Zá.kazpřemisťovánívčelsteva matekz ochrannéhopásma'

jen se souhlasemKrajské
pásmaje možné
b) Přemistěnívčelsteva mateku\,nitřochranného
veteriniímísprávy pro Moravskoslezskýkmj' rydaným na základě žádostichovatele
doložené
negativním
výsledkemlaboratomího
vyšetření
vzorkuměli.
směsného
pásmo je
c) Přemístěnívčelsteva matek do ochrannéhopásma z oblastí mimo ochraÍmé
rovněžtak možnéjen se soúlasem Krajskéveterinámísplávy plo Moravskoslezský kaj.
rrydanýmna základě žádostichovateledoložené
negativnímvýsledkemlabolatomího
vyšetřenísměsného
vzorku měli. Toto opatřeníje prevencímožnéreinfekcepřesrrnem
neplošetřených
včelstev'
plísmu v katastrech obcí a místníqhčástíRaškovice'
v nově vymezenémochŤafurém
KIásná vyšníLhoty.NižníLhoty.Nošovice'Skalice,Baškase nďizuje chovatelům
včel:
a) Provéstneprodleněprohlidku včelstevs rozebránímvčelíhodíla a v případězjištění
ploduuvědomito tom inspektorátFqídek.Místek,
onemocnění
Kmjskéveterinámísprár,y
pro Moravskoslezský
kraj.
b) Zajistit provedeni\Tšetřenívšechvčelstevse zaměřenimna diagnostikumoru včelího
plodu. Toto .lyšetření
bude provedenobakteriologickýmvyšetřenímsměsnýchvzorků
zimníněli v návazrostina Metodikukontrolyzdravía nďízenévakcinacena rok 2012.
2. Pozorovacídobav ochmnném
pásmuse stanorujena dobu 1 roku po likvidaci včelsteva
zďízenía plovedenízávěrečné
ohniskové
desinfekce,pokudnebudezjištěndalšípřípad
plodu.
moruvčelího
Článek3
pásmu a mimo ně jsou chovatelé
ve všechvčelstvech
v ochÍanném
včelpovinni dodržovat
následujicí
preventivní
opatření:
a) zjišťowíní
příčinzimníchúhynů
a slábltutí
včelstev'
b) nepoužív.iní
medu, pylu, plástůa vosku z oblastí s nezniímouniíkazovousituacípro
krmenía chov včel'
přistupuvče|do neobsazených
c) zamezení
úlůa včelího
díla'
d) udržování
pnizdnýchúlůbez včelího
díla,
původu,
e) \yhledávánía utrácenídivocežijících
včelstev
a rojůnezniímého
1) plováděnípruběŽnédesinfekceú1ů,
zásobníchplástů'včelďskýchpotřeb a pomůcek'
g) povinnéošetření
při
117
po
v'ýrobnách
vosku
"C
dobu 60 minutve všechkomerčních
oc
.
mezistěn,nebo150 po dobu5 10 minut,
potřeb a zaiízeíído chovůvče]'
h) nezďazovánívčelíhodíla,nedesinťrkovaných
ú1ů,
zejménapři neznalostiniíkazovésituacev místěpůvodu,
i) soustarné
omezorániintenzit;rarroáz;.
j) zvýšenábdělostpo dobunejméně
pásma,
5 let po zrínikuohrriskaa ochÍarmého
Článek4
ploduje zakrázáno
Při zjištění
moruvčelího
včelstva
léčit.

čbnek 5
tímtonďízenímbudouprovádětoÍgánystátní
KontÍoludodržováďpovinnostístanovených
povimostístaúovených
dmtonařízením
bude
za porušeni
správyve věcechvetelinárnipéče.
zákona.
ulož€na pokutapodle$ 71 nebo72 veterinámího

Čxnet<
o
Toto nařízeníDabývá plátnosti a úěinnostidnem nrislerlujícímpo dni jeho vyhtášení.Dnem
vyhlášeuíje první den jeho vyvěšenína úřednídesce K$jského úřaduMoravskoslezského
-r t. :
kmje.
.i.
ČEnek 7
Doba platnostitohoto n9řízeníse stanowje aždo odvolání.
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ředite|
Knjlké veterinířni spÉvy
Pro MoŤsvrkosl€zshý krrj

vyvěšenona ríředDídesce
KrajskéhoúřaduMoravskoslezskéhokraje
Dne 26.08.2011

dcsc€
vyvěšenoÍaúřední
(obecniho)ířadu
Městského
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