
č1,: svslzot:lo++loe-l

Nařízení Státní veterinárni sprálry

(řái§ká velerinámi správa Stitni \clerinámí správy pro Libcrecký_kraj dále jen 
"KVS 

SVS

);'iil:-i;;ir ;-" .i*. 
" 
,.""' p',,lu<ni sp,a,niorgan podlcuslano\cni § 4q oJsl, l

il:; :;';ai]. i;Jao'.,ó si. o,"".i*i,"i péči a ú /měně néklerjťh §ot!\ isťjiciťh 7ákonů

iiil"n'"U"i;u';."l, ,. 
^en-l 

po,ae,§i.:r, predpi,ů, u souladu 
" 

u,tano\enim § l5 odst, l a § 54

id.st. 1 a odst. 2 písm. a) veterinámího zá&ona nařizujc tato

mimořádná veterinární opatření

při výskl,tu a k zamezeni šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Libereckém kaji,

"",.|l!"',o"",
11 ) Chovatelům včel se stanovišli T čelstev na územich ohesů Liberec, Jablonec nad Nisou,

!:'*:ii:; H;';;;;;-*ili" ol"ti"ni uS""t, včelstev jedním z.přípravků, uvedeným

ilii:r""ň;ř#;*. .;Ů;; , piiiurouou inro,_u"í k j;ho použití nebo s podmínkami

:-L^ 6^ll;iíí."^ ]<]inic.ké testovani §Ňalen]imi Ústavem pťo sání kontrolu veterinámích

i:"';r§ř;,' ;'ř'i ř trini"te.u t"ton,,ini;ioto ošetření musí být provedeno nepřodleně po

po.!.Jnirrr oOUe.u..du. neipoz<Jeji clo l l, čťrvenee 20l 1,

(2} Cho.r'atolúm včel, ktcii se včelstvy kočuji na území Libereokého kaje, se nařizuje provést

;; i ;";"" 20l ] ošerřeni re"hro kotuiicich \,el\levjednim / připra\ků, u\edeným v přiloze

iii"iJ',i",^"i [li;a.ii a" r,'a"t;;;d";;";i" na "rono,iste, eridované v úsricdni

evidenci zviřat,

í3) chovatelům včel se zakazu;e ošctřovat včelstva před poslednim nftočením medu jinlfini

pjp.""il _'""i p'ip,.'uk1. iejichz úeinnou latkou je lq,el ina mrar cnčí,

čtz
podzimní ošetření

(1) chovatelům včel se stanovišti včelstev na územi Libereckého kraje se nařizrtjc:

a)do30'zíří2013vložitnadnaúlůlyjímatelnéačistitelnépodložkytak'abypokrylycelou
plochu dna úlu,

b) v obdobi od 10. říjrra 2013 do 3l, prosince 2013 v intervalech 14 - 21 dnů mezi

jednot]ivými ošeťeními zaj istit

l. troií ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem Varidol 1,25 mg/ml roztok

r rei"Ů"e.r 
- 

"S",r*í 
včel podle ptitoh} tnt,otn nařLení v souladu s příbalovou infomací

kjeho použiti. nebo



2. ošeťení všech včelstev na stanovišti pijpravkem s účinnou láfko_u kyselinou. mravenčí nebo

ihy-J"- p.ai" prn"hy tohoto naříz,eni v souladLt s piíbalovou informaci kjeho použití nebo

. poJ-int"-i p;užiti piiplavlu pro ktinické testování schválenými Ústavem pro slátni

t ánr.olu , 
"t".in'á-i"h 

biopreparáru a Icciv ke klinickimu lc§lo\ání,

c) plovést dukladné ometení a očištění podložek za 5 - 7 dní po každém ošeťení a iejich

následíé vrácení na dúa úlů.

d) pťovést odstanění Zavíčkovaného plodu vyřezánim nebo rozdrásánín před druhým nebo

třetím ošetienim podle písm. b).

čt. s
zimní měl

(l ) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na úZemí Libcreckého kraje se nařizuic:

a)do15.února2014odebratsměsnývzořekzimnímčli;vzorekmusiblýtodebránnejdiíve30
;'r,í 

"; ňiil; uioZ"oi o-"'"oY"rl a čistjch podložek na dna úlů, provedenóm po

posl;dní; ošetření podle č1. 2 tohoto nařízení,

b) odevzdat smčsný vzorek zjnní měli k wšetieni

1. laboratoři státního vetelinlámího ústavu v praze ncbo

2. přímo KVS SVS pro Liberecký kraj nebo

3.zkuŠebnílaboraloňVýzkumnéhoústavuvčelařskóho's.r.o',Dol94.25266
Vri"l*i"", V t r-t" piípadě le chovatei po\in€n piedat KVS SVS.pro. Liberecký kraj kopii

^ilr.;"l", ..;etteni bsobne nebo pi,emrre, a lo i pío"riednicn im sité nebo sluzb}

iři,.,*i.ir.Í t","""ilu.i i ia"n,inr,,a,o, dalové schránk): r778b9i, cleklronická adresa

ň;il;;p;,ilÚ;.turi@r,'r"..",) ao S p,u"ormích dnťt ode dne odeslání obiednávky,

(2) Chovatelům včel se zakazuie přesívat odeblanou měl přes síta s otvořy menšími nl-ž 4

čt.,t
Příloba

Nedílnorr sorrčástí tohoto nařízeni je příloha č, l - seznam registrovaných veterinámích

přípIavl(ri

čt. s
sankce

Za nesplněni nebo poruseni povinností, lryplý,"ajících z těchto mimořádných veterinámich

Í*ii"nl.il" ,pri.irr organ potile u,Áou"ni § 71 nebo _§ 72 veterinamího zákona uložit

pokutu až do \,"ýše:

a) 50 000 Kč. ide-ti o 1ýzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč,jde-li o právnickou osobu nebo podnitajíci fyzickou osobu,



čle
§|,olečná r závěrďná ustapoyení

Toto nafizeoí stámi veterináfoi sprá\ry nabývá podle ustanoveni § 76.odsl, J pism, a)

"."',r"í.rr," 
,"r""" plumo.Li u ú;inn;sli dnem jeho qhJáseni: za den jeho qhlášenl se

,ř"ilr" á* l"l" 
-Ňšeni 

úa r!ř€dni desoe Krajského uŤadu Lit,ereckého kraje a všech

Óbecnich íriadů, iejichž uzemí se býká,

V ],ilrorci dae 4. 7. 2013

otisk úfufuího raátka

MVDr. Miťo§lay Kurffh§t
ředitel Krqiské v§terinámi spáq,

st itoí vel€rináŤnj spnivy pro Liberccký kraj
podepslfoo eleldronicky

v zastoupeíí



Příloha č. 1

seznamregislrovaíýcbveteriíáríichléčiyýchpřiprevku.dáleien.'piiprátkv..
ii,;iil?i;;iir% t-lrymol pro podánire včelim úlu), Učinná lálka - tbymol

)ii i,i.irř"ríO Á prouiky do'úlu, úeinr,á lárka k}§elina mra\enčí

ijiiň|", ĚP 'O.g 
prou2i-, 69 !tl!, Uiinne lálla lau-ílLtvalinát

i+i Ú-'l nrn ž4O;ďml koncenrrát pro pňpraw roaoku, Učinná látka,- tau-fluvalinát

{ 5 ) MP l0 FL M 24 mďml roaok pro o"",téni , e"t fr,lmigaci, Účinná lálla . 
tau-lluvalinát

lf,l'] h\,movar. l5 mg lhymolu \ jednom prou;ku do úlLr pro\čel), Účinná látka- th)TnoI

,i, v^'.ia.r t25 mp/ml roztok k léčebnému ošelřeni včel, l]člnna lat\a - amlIťaZ

l; i ;l"*i;;ÉiÍ;"i"*ill'i"J p,ip*,ky, schválené Ustavem pro sátní koníŤolu

,.i";"u-ir,, tiopr"parátů a léči\ ke klinickemu lesto\áni,



vyvěšeno na úŤední desce dne :

Sejmuto z úřední desky dne :

n /-;l, 2 
/." 

ý4i

Rozdělovnik:
lx Krajský uřad Libereckého kraje - DS
lx Krizové cenmlm Bmo - eleLtronicL1,

lx Městské a obecni úiady r l ibereckém L-raji - eleklronicky ' poštou

1x MZe, Zemědělské agentury Libeleckého kťaje - elektťonicky

i* ro,r,o* u",".i*i^icl tetártr _ olaes* saružení Libereckého kraje_ prostřednicMm pošty

1x Policie ČR - krajské ředitelsM Libelec- elektronicky

lx Krajská hygieni;ká stanice Libereckého kraje- elektonicl]
1x APIC - eleltronicky
1x okresní r"ýbory ČSv Libereckého kíaje- prosřednictvim pošty

lx KVS SVS pro Liberecký l<raj

ix inspektorairVS pro Literecký kraj Česká Lípa
lY inspeLtorát KVs pro Libereckj kraj Liberec

l r i-nspekrorát KVS pro Liberecký kraj Semily
lx MVDr. J. Dvoiák
lx ruDr. Hulecová-oŤig.


