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Č. j. SVS/2021/057235-H 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj jako místně a 
věcně příslušný správní orgán rozhodla 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 o  

ukončení mimořádných veterinárních opatření: 

nařízených při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu 
v chovech včel v regionu Královéhradeckého kraje  

k zamezení jejího šíření a k jejímu zdolání a k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných 
produktů: 

Čl. 1 

Ukončení mimořádných veterinárních opatření 

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 10. 02. 2020 Nařízením Státní veterinární správy 
č. j. SVS/2020/015559-H, kterými se vyhlašuje ochranné pásmo v následujících katastrálních územích: 

Obec Katastrální území 

Borovnice 607851 Borovnice u Staré Paky 

Pecka 718688 Lhota u Pecky 

Pecka 718696 Pecka 

Vidochov 781720 Stupná 

Vidochov 731738 Vidochov 

Stará Paka 609790 Brdo 

Úbislavice 772461 Česká Proseč 

Nová Paka 758329 Heřmanice u Nové Paky 

Nová Paka 758337 Kumburský Újezd 

Nová Paka 705128 Nová Paka 

Nová Paka 776548 Přibyslav u Nové Paky 

Nová Paka 776556 Pustá Proseč 

Nová Paka 601853 Radkyně 

Stará Paka 753823 Stará Paka 

Nová Paka 758345 Studénka u Nové Paky 

Nová Paka 763764 Štikov 

Nová Paka 776564 Valdov 

Nová Paka 786519 Vrchovina 
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kvůli výskytu a k zamezení šíření a zdolání nákazy moru včelího plodu v Královéhradeckém kraji  

se ukončuje 

z důvodu: ve stanovené pozorovací době 1 roku, tj. období od 10. 2. 2020 do 10. 2. 2021 nebyl zjištěn 
žádný nový případ výskytu nákazy moru včelího plodu ve výše uvedených katastrálních územích, ani 
nebylo vysloveno podezření z nákazy v ohniscích a ve vymezených ochranných pásmech.  

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/2020/015559-H ze dne 10. 2. 2020.  

 

V Hradci Králové dne 06.05.2021  

MVDr. Aleš Hantsch 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj 
podepsáno elektronicky 

Obdrží: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Město Nová Paka 
Městys Pecka 
Obec Borovnice 
Obec Stará Paka 
Obec Úbislavice 
Obec Vidochov 
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