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Nařízení Státní veterinární správy 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán 

příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární 

zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona tímto  

u k o n č u j e  

mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy- 

moru včelího plodu 

v územním obvodu Zlínského kraje. 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2857/2012-KVSZ ze dne 10. srpna 2012, 

o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího 

plodu v územním obvodu Zlínského kraje, vyhlášené pro ochranné pásmo zřízené kolem ohniska 

v obci Těšnovice v katastrálních územích obcí Bařice, Bílany, Drahlov u Jarohněvic, Hulín, 

Jarohněvice, Karolín u Sulimova, Kotojedy, Kroměříž (včetně místních částí Dolní Zahrady 

a Trávnické Zahrádky), Kvasice, Lhotka u Kroměříže, Lubná u Kroměříže, Rataje u Kroměříže, 

Sobělice, Soběsuky, Střížovice u Kvasic, Sulimov, Šelešovice, Těšnovice, Trávník, Vážany 

u Kroměříže, Velké Těšany, Vrbka u Sulimova, Záhlinice a Zlámanka se z r u š u j e ,  jelikož 

uplynula stanovená pozorovací doba a v jejím průběhu nedošlo k dalšímu onemocnění touto 

nákazou. 

(2) Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2012/026892-Z ze dne 18. října 2012, 

o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího 

plodu v územním obvodu Zlínského kraje, vyhlášené pro ochranné pásmo zřízené kolem ohniska 

v obci Valašská Senice v katastrálních územích obcí Francova Lhota, Horní Lideč, Huslenky, 

Lidečko, Lužná u Vsetína, Pulčín, Střelná na Moravě, Valašská Senice a Zděchov a kolem 

ohnisek v obci Pulčín v katastrálních územích obcí Francova Lhota, Horní Lideč, Lidečko, 

Lužná u Vsetína, Pulčín, Valašská Senice a Zděchov se z r u š u j e ,  jelikož uplynula stanovená 

pozorovací doba a v jejím průběhu nedošlo k dalšímu onemocnění touto nákazou. 

(3) Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2012/037005-Z ze dne 26. listopadu 2012, 

o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího 

plodu v územním obvodu Zlínského kraje, vyhlášené pro ochranné pásmo zřízené kolem ohniska 

v obci Kvasice v katastrálních územích obcí Bařice, Karolín u Sulimova, Kurovice, Kvasice, 

Nová Dědina, Střížovice u Kvasic, Sulimov, Těšnovice, Trávník, Velké Těšany a Záhlinice 

(okres Kroměříž), Bělov, Machová, Mysločovice, Otrokovice, Sazovice a Tlumačov na Moravě 

(okres Zlín) a kolem ohniska v obci Blatnička (Jihomoravský kraj, okres Hodonín) 

v katastrálních územích obcí Boršice u Blatnice, Hluk-místní část Babí hora a Hluk-místní část 

Kobylí hlava se z r u š u j e ,  jelikož uplynula stanovená pozorovací doba a v jejím průběhu 

nedošlo k dalšímu onemocnění touto nákazou. 

.


MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 

podepsáno elektronicky 

Čl. 2 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona 

platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje první den jeho 

vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.  

(2) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární 

správy týká (dále jen „dotčené obecní úřady“), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona 

toto nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být 

každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, 

u Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů. 

 

 

Ve Zlíně dne 24. března 2014 
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