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ľĺnŘĺzeľvĺ srÁrľĺ VETERI NÁnruĺ sPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj jako místně a
věcně přÍsluŠný správnĺorgán podle ustanovenÍŞ 49 odst. 1 písm. c)zák. č. 166/1999 sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zâkon), ve znění pozdějŠích předpisů'
v souladu s ustanovenĺm Ş 17 odst. 1 písm. c) a $ 76 odst. 3 písm. a)tohoto zákona nařizuje tato

ukoněení mimořádných veterinárních opatření

nařízených při výskytu nebezpečné nćlkazy hniloby včelího plodu
v chovech včel v regionu Královéhradeckého kraje

k zamezení jejího Šíření a k jejímu zdolání a k zabezpečení zdravotnĺ nezávadnosti Živočišných
produktů.

Ukončenĺ mimořádných veterinárnĺch opatřenĺ

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 3. 6. 2019 Nařízenĺm Státní veterĺnárnĺ správy
č' j. svs/2019/067959-H a dne 21.6.2019 Nařízením Státní veterinární správy č. j. svs/201 9ĺ076451-
H, kterýmĺ se vyhlašuje ochranné pásmo v územním obvodu Královéhradeckého kraje - seznam
katastrálních ÚzemÍ:

Čt. ĺ

Katastrálnĺ územĺObec

ndlerův M

Vrchlabĺ

kvůli výskytu ak zamezení Šĺření a zdolâní nâkazy hniloby vče|ího plodu v Královéhradeckém kraji

StráŽné
Dolní Branná 628743
Lánov 678902
Dolní Dvůr 629022

786306

zdůvodu: ve stanovené pozorovací době 1 roku, tj. od 3.6.2019 byl potvrzen výskyt hniloby včelího
plodu v katastrálním ÚzemÍ Vrchlabí a Podhůří-Harta a v Libereckém kraji v katastrálním území Horní
Branná a Horní Štěpanice. V souvislosti s tím byla vydána nová Nařízeni státní veterinární správy č.j.
svs/2020/059322-H (Podhůří-Harta), SVS/20201059417-H (Vrchlabí), SVs/20201068828_H (Horní
Branná) a SVS/2020/068874-H (Horní Štěpanice).

786349
786331
763012
763063
756644

Vrchlabí
HořeišíVrchlabĺ
Podhůří-Harta
Labská
Přední Labská
StráŽné

se ukončují
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DolnÍ Branná
Hornĺ Lánov
Dolní Dvůr



Čl z

Spoleěná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení $ 76 odst. 3 písm. a)
veterinárnĺho zákona platnosti a Účinnosti dnem jeho vyhlášení; za denjeho vyhláŠení se povaŽuje den
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vyhlásĺ se tak, Že se vyvěsí
na Úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichŽ územÍ se týká, na dobu nejméně
1 5 dnů.

Dnem účinnosti tohoto nařîzení se zrušuje nařizení Státní veterinární správy
č. j. svs/2019/067959-H ze dne 3' 6. 2019 a č. j. svs/2019/076451-H ze dne 21' 6.2019.

V Hradci Králové dne 22.07 ' 2020

MVDr. Aleš Hantsch
ředitel Krajské veterinárnĺ správy

Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj
podepsáno elektronicky

obdrŽí:

KĘský úřad pro Krátovéhradecký kraj, lČo 70889546, Pivovarské náměstí 12545,500 03 Hradec
Králové

Město Vrchlabí, lČo 00278475' DS f,/7btm 4, Zámek 1, 543 01 VrchlabÍ 1

Město Špindlerův Mlýn, lto 00278343

obec StráŽné, lČo 00580180

Dolnĺ Dvůr, lto 00277754

Dolní Branná, lČo 00277738

Lánov, lČo oo278o41
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