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Nařízení 
Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 2/2010 

 
 

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (dále jen KVS pro Liberecký kraj) jako místně 
a věcně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) a 
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon)  u k o n č u j e     
mimořádná veterinární opatření při výskytu při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné 

nákazy moru včelího plodu. 
 
 

Čl. 1 
Zrušovací ustanovení 

 
Toto nařízení zrušuje: 
 
1.  Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2009, sp. zn. 2022009 
č.j.: 202/09-KVSL-1144/2009 ze dne 15.4. 2009, 
 
2.  Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 5/2009, sp. zn.: 2552009 
č.j.: 255/09-KVSL-1631/2009 ze dne 15. 6. 2009, 
 
3.  Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 6/2009, sp. zn.: 4332009 
č.j.: 433/09-KVSL-2597/2009 ze dne 15. 9. 2009, 
 
(dále jen nařízení KVS pro Liberecký kraj). 
 
 
                                                                          Čl. 2 
                                                         Zdolání nákazy 
 
1. V průběhu pozorovací doby stanovené v nařízeních KVS pro Liberecký kraj byla všechna 
vyšetření včelstev na přítomnost původce moru včelího plodu negativní. 
2. Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj prohlašuje ve smyslu §17 veterinárního 
zákona nebezpečnou nákazu mor včelího plodu v katastrálních územích ochranných pásem 
vymezených ve výše uvedených Nařízeních za zdolanou.  
 
3. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj Nařízením č. 03/2010 ze dne 4. 5. 
2010 zrušila ochranná pásma moru včelího plodu na území Královéhradeckého kraje, která 
přesahovala na území Libereckého kraje. 



    Čl. 3 
  Účinnost nařízení 

 
1. Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dle § 76 odst. 3 veterinárního zákona dnem 
následujícím po dni jejího vyhlášení, jímž je první den jejího vyvěšení na úřední desce 
Krajského úřadu Libereckého kraje.  
 
2. Nařízení je vyvěšeno na úřední desce Krajské veterinární správě pro Liberecký kraj a na 
elektronické úřední desce na adrese www.svscr.cz, je dostupné na všech okresních 
inspektorátech Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj a na všech obecních úřadech, 
jejichž samosprávného území se týká. 
 
 
 
V Liberci dne 31. 5. 2010 
      
          
 
MVDr. Josef  K r á l  
ředitel Krajské veterinární správy  
pro Liberecký kraj  
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne ……………………….. 
 
Sejmuto z úřední desky dne ………………………….. 
 
 
Rozdělovník: 
Krajský úřad Libereckého kraje 
KVS pro Královéhradecký kraj 
KVS pro Ústecký kraj  
Krizové centrum Brno – elektronicky 
OV ČSV Semily a Česká Lípa 
Městské a obecní úřady v Libereckém kraji – elektronicky + poštou  
MZe, Zemědělská agentura Semily a Česká Lípa 
Komora veterinárních lékařů – okresní sdružení Semily a Česká Lípa 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje  
APIC – elektronicky 
3x KVS pro Liberecký kraj – archiv 
1x KVS pro Liberecký kraj – úřední deska 
1x inspektorát Česká Lípa KVS pro Liberecký kra 
1x inspektorát Semily KVS pro Liberecký kraj 
1x MVDr. Švihel 
JUDr. Hulecová-orig. 


