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Č. j. SVS/2020/030332-Z 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Čl. 1 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán 
příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 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) a b) veterinárního zákona tímto 

 

u k o n č u j e  

mimořádná veterinární opatření vyhlášená 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu 

v územním obvodu Zlínského kraje 

 

 

1. Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/091888-Z ze dne 3. 8. 2018, pro ochranné 
pásmo zřízené kolem ohnisek: 

- na katastrálním území Provodov na Moravě, okres Zlín, v katastrálních územích Březůvky, 
Ludkovice, Podhradí u Luhačovic, Provodov na Moravě, Řetechov a Želechovice nad Dřevnicí, 

- na katastrálním území Březnice u Zlína, okres Zlín, v katastrálních územích Bohuslavice  
u Zlína, Březnice u Zlína, Doubravy, Kudlov, Malenovice u Zlína a Zlín. 

2. Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/095055-Z ze dne 9. 8. 2018, pro ochranné 
pásmo zřízené kolem ohniska: 

- na katastrálním území Křivé, okres Vsetín, v katastrálních územích Brňov, Hrachovec, 
Jarcová, Křivé, Malá Lhota u Valašského Meziříčí, Valašské Meziříčí-město a Veselá  
u Valašského Meziříčí. 

3. Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/101399-Z ze dne 27. 8. 2018, pro ochranné 
pásmo zřízené kolem ohniska: 

- na katastrálním území Straník, okres Nový Jičín, v katastrálních územích Jasenice 
u Valašského Meziříčí a Perná u Valašského Meziříčí. 

4. Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/102333-Z ze dne 29. 8. 2018, pro ochranné 
pásmo zřízené kolem ohniska: 

- na katastrálním území Hodslavice, okres Nový Jičín, v katastrálním území Jasenice  
u Valašského Meziříčí. 
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Čl. 2 

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. 

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 05.03.2020 

 

 

 

Obdrží: 

Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS scsbwku 

Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 

MVDr. František Mahdalík 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj 
podepsáno elektronicky 
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