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Č. j. SVS/2021/065742-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:  

k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – hniloby včelího plodu v Královéhradeckém kraji 

Čl. 1 

Ukončení mimořádných veterinárních opatření 

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 21. 5. 2020 Nařízením Státní veterinární správy 
č. j. SVS/2020/059417-H, kterými se vymezuje ochranné pásmo v okruhu 3 km - seznam katastrálních 
území, obcí a jejich místních částí zahrnutých do ochranného pásma je následující - 

Obec Katastrální území 

Dolní Branná 628743 Dolní Branná 

Lánov 678902 Horní Lánov 

Lánov 678911 Prostřední Lánov 

Vrchlabí 786306 Vrchlabí 

Vrchlabí 786331 Podhůří-Harta 

Vrchlabí 786349 Hořejší Vrchlabí 

se ukončují. 

 

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/2020/059417-H ze dne 21. 5. 2020. 
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V Hradci Králové dne 25.05.2021  

MVDr. Aleš Hantsch 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj 
podepsáno elektronicky 

Obdrží: 

Krajský úřad pro Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 12545, 500 03 Hradec 
Králové 

Město Vrchlabí, IČO 00278475, DS f77btm4, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 1 

Obec Dolní Branná, IČO 00277738 

Obec Lánov, IČO 00278041 
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