Č.j.: SVS/2014/023467-C

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVSC“)
jako místně a věcně příslušný orgán, podle ustanovení § 47 odst.4 a 8 a § 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“), rozhodla podle § 49 odst. 1 písm. c)
veterinárního zákona o ukončení

mimořádných veterinárních opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy

varroázy včel
nařízených v Nařízení č.j. SVS/2013/033416- C, ze dne 27.5. 2013

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Výše uvedeným právním předpisem nařídila KVSC mimořádná veterinární opatření při
výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Jihočeském kraji.
(2) Ohniskem nákazy bylo území Jihočeského kraje.
Čl. 2
Opatření proti nákaze
(1) Dnem 19.03.2014 byla Státní veterinární správou pod č.j.: SVS/2014/020204-G pro
chovatele včel v České republice nařízena k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
mimořádná veterinární opatření.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
(1) V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 2 rozhodla KVSC o ukončení
mimořádných veterinárních opatření. Nabytím platnosti a účinnosti tohoto nařízení se ruší
Nařízení č.j. SVS/2013/033416- C, ze dne 27.5. 2013.
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Čl. 4
Účinnost nařízení
(1) Nařízení Státní veterinární správy se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského
úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dní. 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 Jihočeského kraje.

V Českých Budějovicích dne 27.03.2014

MVDr. František Kouba
ředitel
Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj
podepsáno elektronicky
v zastoupení
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Obdrží :
Do datové schránky :
Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice žádáme rozeslat na obecní úřady Jihočeského kraje (mimo MěÚ ORP)
Městské úřady Jihočeského kraje obcí s rozšířenou působností :
České Budějovice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Český Krumlov, Kaplice, Jindřichův
Hradec, Třeboň, Dačice, Písek, Milevsko, Prachatice, Vimperk, Strakonice, Vodňany, Blatná,
Tábor a Soběslav
Policie ČR Správa Jihočeského kraje, Lannova třída 193/26, 370 01 České Budějovice
e-mailem:
Český svaz včelařů, okresní organizace :
České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a
Tábor.
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