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Č. j. SVS/2018/062231-H 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj jako místně a 
věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. b) a c) a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje  

ukončení mimořádných veterinárních opatření: 

nařízených při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu 
v chovech včel v regionu Královéhradeckého kraje  

k zamezení jejího šíření a k jejímu zdolání a k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných 
produktů: 

Čl. 1 

Ukončení mimořádných veterinárních opatření 

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 26. 4. 2017 Nařízením Státní veterinární správy 
č. j. SVS/2017/052306-H kterými se vyhlašuje: 

Ochranné pásmo Jičín – seznam katastrálních území: 

název KÚ 

Butoves 771767 

Chomutice 652423 

Chomutičky 652431 

Popovice u Jičína 725838 

Robousy 740225 

Kacákova Lhota 771783 

Kamenice u Konecchlumí 668991 

Konecchlumí 669008 

Kovač 669016 

Lužany u Jičína 689238 

Nemyčeves 703273 

Vojice 723673 

Milíčeves 749842 

Slatiny  749851 

Třtěnice  771147 

Hubálov  771775 

Tuř  771791 

Řeheč  774154 

Úlibice  774162 
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Vitiněves  782912 

Stříbrnice v Čechách  757713 

Vrbice nad Cidlinou  785954 

Veselská Lhota  788341 

Hradíšťko  796484 

Vlhošť  796492 

Žeretice  796506 

 

kvůli výskytu a k zamezení šíření a zdolání nákazy moru včelího plodu v Královéhradeckém kraji  

se ukončuje 

z důvodu: ve stanovené pozorovací době 1 roku, tj. období od 26. 4. 2017 do 26. 4. 2018 nebyl zjištěn 
žádný nový případ výskytu nákazy moru včelího plodu ve výše uvedených katastrálních územích, ani 
nebylo vysloveno podezření z nákazy v ohniscích a ve vymezených ochranných pásmech.  

Čl. 2 

Společná a závěrečná ustanovení 

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) 
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den 
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí 
na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 
15 dnů.  

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j. 
SVS/2017/052306-H ze dne 26. 4. 2017  

 

V Hradci Králové dne 22. 05. 2018  

MVDr. Aleš Hantsch 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj 
podepsáno elektronicky 
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