NARIZENI
Krajské veterinórníspróvypro Moravskoslezskfkraj

ó..2t2010
ze dne 14.05.2010
o mimoiódnfch veterinórníchopatÍeníchk prevencia tlumení nebezpeòné
nitkazymoru vòelíhoplodu
Krajskóveterinómíspróvapro Moravskoslezsky
kraj jako vécnèa místnépiíslu5n! spróvní
orgónpodle $ 47 odst. i, písm.b) a g 49 odst. 1, písm.c) zàkonaò. 166/1999Sb.,o
veterinrímípéÒia o zmènènèkterychsouvisejícíchzókonú(vetérinírni zékon),ve znéní
pozdéjSích
pÍedpisù(dólejen ,,veteriniímízékon"),ryhla5ujev souladus g 54 a g 76 odst.3
citovanéhozókonatoto
n a i i z e n í k r a j s k é v e t e r i n r ir n í sp r ó v y
o mimoÍódnljchveterinómíchopatfeníchk prevencia tlumení nebezpeèné
nókazy- moru
vóelíhoplodu
ÒlónekI
Pouòenío nàkaze
a) Mor vòelíhoplodu je nebezpeònó
nékazapievàànépostihujícízaviókovanyvòeli plod.
je
Púvodcem Paenibacillus
larvae,dííve oznaÒovan]t
Bacilluslarvae,White (1904),grampozitivnítyÒinkovitlimikrob,kterli v1'tvríÈí
mimoÌódnèodolnéspóry.
b) Nókazase5íÌí infikovanoupotravou,zalétlymivòelamia roji, loupeZi,infikovanlimiplósty,
úly a vóelaÍskjmpÌíslu5enstvím.
Nókazumohouroz5iÍovati roztoòiajiní Skùdci.
c) SpóryPaenibacillus
larvaesedostanous potravoudo tróvícíhotraktularevprvníchinstarù
(otevÍenjplod),kde vyklíòí,pomnoZíse,zniòí buf,kyàaludeònívystelkya proniknoudo
hemolymfya dal3íchtélesnfchtkóní.
d) Piíznaky se projeví aà u zaviékovanéhoplodu. Plóst bjvó nepravidelnèzakladen
(mezerovitliplod), víékajsou ztmavl6,propadlà,obÒas
gapadenélarvy mèní
prodèravéló.
barvu z perlet'ovèbílé na SedoZlutouaZ tmavohnèdoua pieméùují se v lepkavou,
hlenovitouhmotu,kteró se dó z bunékv)'tóhnoutjako vkíkno dlouhénèkolik centimetru.
KoneÒn;im
stàdiemrozloZenílany je piíSkvar,kteni pevnélpí na spodnísténèbuùky.
Ólének2
I. Ochrannépósmo
1. Ochrannépósmonebezpeóné
nékazy- moru vòelíhoploduje lymezenov nósledujících
katastrech
obcía místníchÒàstí:
Okres Bruntól - ReSov(740179),Skóly u RfmaÉova(748170),Horní Mésto (643548),
Tvrdkov (772011),Mirotínek (695513),Ruda (743208),Téchanov(765333),Dobieéov
(6435$), StÍíbrné Hory (643556),i,ùirsl"5' potok (753921),Staró Ves u RfmaÉova
(753912),Janovice(744581),Edrovice (744573),RjmaÍov (744468),Ondiejov (744611),

Strónské (744620),JamaÉice (144603),Horní Moravice (629812),Dolní Moravice
(629804), Maló Stihle (690350),Velkó Stihle (615013), Albrechtice u Rfmaiova
(614980),Ilorní Viclavov (776025),Dolní Vóclavov(776017),ValSov(776637),BÍidliènó
(614998),Vajglov (615005)
Okres Frjdek-Místek - Celadni (619116),PstruÍí (736465),Kunèice p.O. (677094'1,
Frfdlant n.O. (635171),Novó Ves (705705),Lubno (688061)n
PrÍno (734055),Janovice
(657107), Hodoiovice (601080), Ba5ka (601063), Metylovice (693545), Palkovice
(717452),Lhotka (681407),Myslft (700606),Ostravice| (715611)
2. Roz5íÍeníochrannéhopósma
Na zríkladè rozhodnutí Krajské veterinómí spróvy pro Moravskoslezskf kraj Òj.
2010/2316/KVST/3
ze dne04.05.2010
a2010/2317IKYST/3
ze dnei10.05.2010,
kterlimbylo
lyhló5enaohniskamoru vèelíhoplodu v katastruKrósnéPole,rozÈiiujese ochrannépósmo
v Moravskoslezském
pósmosevymezujev katastrech
kaji. Ochranné
obcí:
Okres Opava Dobroslavice(627437),Déhylov(625418)
Okres Ostrava - Krósné Pole (673722),Poruba (715174),Poruba-sever(715221),
TÍebovice (715433),Pustkovec(715301),Martinov (715379\,Staró Plesnó (721689),
Novó Plesnó (721671),Horní Lhota (643297),Dolní Lhota (629545),Vellci Polom
(778591),Òavisov(618756),VÍesina (786633)
pósma.
3. ZruSení
ochranného
pósmoseru5ív katastrech
Ochranné
obcía místníchòrístí:
(7l82ll),È.epi5tè
(745197)
Okres Frydek-Místek Paskov
Okres Opava Slavkov(?50280),JaktaÍ (711730),Stemplovec(640824),NeplachoviceZadky (640816),Sidek (745863),Jezdkovice(659380),Novf Dvúr (707309),Stéboiice
(755435),Jamnice (656631), Vla5toviòky (783609),Jarkovice (783595), Milostovice
(695149),Zlatníl<y(793230),Dolní i,ivotice (630454)
Okres Ostrava - Horní Datyné (642720), Vratimov (785601), Senov (762342),
Vóclavovice (776033), Kunèice (714224), Kunèièky (714241), Hrabúvka (714585),
Vítkovice (714071),Zó.bieh (714305),Novó Ves (713937),Mariónské Hory (713830),
Hulvóky (713970),Moravski Ostrava (713520),SlezskóOstrava (714828\,Radvanice
(715018),Bartovice(715085),Hrabovó (714534),Novó B,éli (704946)
II. opafÍenív ochrannémpósmu.
1. V celémochranném
pósmusenaíizuje:
a) Ztú<azpìemistbvóní vèelstev, matek, vòelaÍsklich potÌeb a zaiízeni (kromé noqfch a
nepouZitjch)z ochrannéhopósma.
b) Piemístènívòelsteva matekuvniti ochranného
pósmajemoZnéjen sesouhlasem
Krajské
veterinómí spróvy pro Moravskoslezsklikraj, vydanjm na zéldadéZàdosti chovatele
doloZené
negativnímv.isledkemlaboratomího
vy3etÍenísmésného
vzorkumèli.
2. V novè vymezenémochrannémpósmuv katastrechobcí a místníchòóstíKrósnéPole,
Poruba,Poruba-sever,
TÌebovice,Pustkovec,Martinov,StaróPlesnó,Novà Plesnó,VÍesina,
DèhylovsenaÌizujechovatelùmvèel:
aa)Provéstneprodlenèprohlídku vòelstevs rozebríním vòelího dí1a a v pfipadé zji5tèní
onemocnéníplodu uvédomit o tom inspektorótyNoqi Jiòín, Opava, Ostrava, Krajské
veterinrímíspróvypro Moravskoslezskjkaj.

bb) Zajistit provedení rySetÍení vSech vóelstev se zamèÍením na diagnostiku moru vòelího
plodu. Toto r,y5etiení bude provedeno bakteriologicklm vy5etÍením smésnlfchvzorkú
mèli. V termínu do 30.05.2010 umístí chovatelé vòel do v5ech vóelstev v novè
rymezeném ochranném pósmu zasífované podloZky uròené k odbèru vzorkú méli ve
vegetaònímobdobí. Po 12 ù 14 dnech budou podloZky vyjmuty a vzorky mèli pÍedají
chovatelé vòel prostÍednictvím ZO CSV Ostrava-Poruba, Hluòín, Klimkovice na
inspektorótyNoqi Jióín, Opava,Ostrava,Kraj ské veterinómí spróvy pro Moravskoslezskly'
kaj. Smésnlivzorek múZeobsahovatmél z nejvíce 10 vòelstev.Bakteriologickévy5etÍení
bude provedeno v akreditované laboratoÍi. Vy5etÍení mèli se nemusí provódét v novè
vymezeném ochramém pósmu v katastrechobcí Cavisov, Velkó Polom, Homí Lhota,
Dolní Lhota, Dobroslavice vzhledem k tomu, Ze zde bylo provedeno bakteriologické
lySetiení na pÍítomnost spór Paenubacilluslarwaeze vzorkú zimrií mèli.
cc) Pokud budou bakteriologickym vy5etÍením smèsnlich vzorkù mèli ze stanovi5tèvÒel
zji5tèny spory pùvodce moru vòelího plodu - Paenibacilluslarvae, bude neprodlené(do
konce òervence2010) provedenaprohlídka v5echvéelstevna stanovi5tis rozebúním díla,
vòetnè rezervních souSi. Prohlídku provedou pracovníci Krajské veterinómí spróvy pro
Moravskoslezsklikraj nebo pro5koleníprohlíZitelé vóel. Organizaci prohlídek zajisfi ZO
ÓSV Ostrava-Poruba, Hluèín, Klimkovice. PÌi prohlídce je nutno pouZívat ochranné
rukavice,napÍ. gumové nebo pro jednorazovépouàití a nàslednéprovéstdesinfekcirukou,
odéw a obuvi. Chovatelévòel jsou povinni vytvoÍit podmínky pro provedení prohlídky
vóelstev.
3. Pozorovacídoba v ochrannémpósmu se stanovujena dobu 1 roku po likvidaci vèelstev a
zaiízení a provedenézóvèreónéohniskovédesinfekci,pokud nebudezji5tén dal5ípÍípad moru
vÒelihoplodu.
Òhnek 3
Ve viech vóelstvechv ochramém pósmu a mimo nè nutno dodrZovatnósledujícípreventivní
opatÍeni:
a) zjiStbvrírí pÌíòin zimních úhynù a slóbnutívòelstev,
b) nepouZívónímedu, pylu, plóstú a vosku z oblastí s neznómounókazovousituací pro
krmení a chov vòel,
c) zamezenípÍístupu vèel do neobsazenjchúlú a vòelího díla,
d) udrZovónípnízdnlfchúlù bez vòelího díla,
,
e) vyhledóvónía utrócenídivoce Zijících vòelsteva rojù neznóméhopùvodu,
t) provódèniprubéZnédesinfekceúlú, zósobníchplóstú, vòelaÍskiichpotieb a pomùcek,
g) povinné o5etÌenivosku pii I 17 "C po dobu 60 minut ve véechkomeròníchvlfrobnóch
mezistén,nebo 150oC po dobu 5 - 10 minut,
h) nezaÍazovíni vòelího díla, nedesinfikovanjch úlù, potieb a zaiizení do chovù vòel,
zejménapÍi neznalostinétkazovesituacev místé pùvodu,
i) soustavné omezovitni intenzity varroény,
j) zqisenó bdèlostpo dobu nejméné5 let po ziÍniku ohniskaa ochrannéhopósma,

Ólónek 4
PÍi zjiÉténímoru vèelíhoploduje zal<azémo
vóelstvaléóit.

Òlónek5
Kontrolu dodrZovrínípovinností stanovenfchtímto naÍízenímbudou proviídét orgriny stétrí
spróry ve vécechveteriruímípéèe.Za poruSenípovinnostl stanovenfchtímto naÌízenímbude
uloÈenapokutapodle $ 71 nebo72 veteriniímíhozríkona.
ÒHnek 6
Toto naízení nablfuóplatnosti a hèinnosti dnem nósledujícímpo dni jeho vyhlóSení.Dnem
vyhlóSeníje prvnl den jeho vyvéSenlna ulednl desceKrajského uiadu Moravskoslezského
kraie.
ÒIónek7
Dobaplatnosti

naÍizenísestanovujeaZdo odvolóní.
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