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Nařízení Státní veterinární správy 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj jako místně 

a věcně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 8 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“), tímto  

u k o n č u j e  

mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy- 

moru včelího plodu 

v územním obvodu Zlínského kraje: 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Zrušuje se: 

(1) Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj č. 4/2011, o mimořádných 

veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu 

v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 18. května 2011, vyhlášené pro:  

a) ochranné pásmo zřízené kolem ohniska v obci Slopné v katastrálních územích (dále 

jen „k.ú.“) Dolní Lhota u Luhačovic, Haluzice, Horní Lhota u Luhačovic, Lipová 

u Slavičína, Lípa nad Dřevnicí, Loučka, Nevšová, Petrůvka u Slavičína, Podhradí 

u Luhačovic, Pozlovice, Provodov na Moravě, Sehradice, Slopné, Újezd 

u Valašských Klobouk, Vizovice, Vlachovice a Zádveřice, 

b) ochranné pásmo zřízené kolem ohniska v obci Lidečko v k.ú. Francova Lhota, 

Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Lužná u Vsetína, Pozděchov, Pulčín, Střelná 

na Moravě a Valašská Senice. 

(2) Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj č. 6/2011, o mimořádných 

veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu 

v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 13. července 2011, vyhlášené pro ochranné 

pásmo zřízené kolem ohniska v obci Loučka v k.ú. Bratřejov u Vizovic, Drnovice 

u Valašských Klobouk, Haluzice, Horní Lhota u Luhačovic, Lhotsko, Lipová 

u Slavičína, Loučka, Nevšová, Sehradice, Slopné, Újezd u Valašských Klobouk, 

Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole a Zádveřice. 

(3) Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj č. 7/2011, o mimořádných 

veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu 

v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 11. srpna 2011, vyhlášené pro: 

a) ochranné pásmo zřízené kolem ohniska v obci Pozlovice v k.ú. Březůvky, Dolní 

Lhota u Luhačovic, Horní Lhota u Luhačovic, Hřivínův Újezd, Kaňovice 

u Luhačovic, Kladná-Žilín, Ludkovice, Luhačovice, Nevšová, Petrůvka 

u Slavičína, Podhradí u Luhačovic, Pozlovice, Provodov na Moravě, Sehradice 

a Řetechov, 
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b) ochranné pásmo zřízené kolem ohniska v obci Valašská Senice v k.ú. Francova 

Lhota, Horní Lideč, Huslenky, Lidečko, Lužná u Vsetína, Pulčín, Střelná 

na Moravě, Valašská Senice a Zděchov. 

(4) Nařízení Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj č. 8/2011, o mimořádných 

veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu 

v územním obvodu Zlínského kraje ze dne 6. října 2011, vyhlášené pro ochranné pásmo 

zřízené kolem ohniska v obci Slavičín v k.ú. Bohuslavice nad Vláří, Divnice, Haluzice, 

Hrádek na Vlárské Dráze, Jestřabí nad Vláří, Kladná-Žilín, Lipová u Slavičína, 

Nevšová, Petrůvka u Slavičína, Rokytnice u Slavičína, Rudimov, Sehradice, 

Slavičín, Slopné, Šanov, Vlachovice a Vrbětice. 

Čl. 2 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Toto Nařízení 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. 

(2) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto Nařízení týká (dále jen 

„dotčené obecní úřady“) vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto Nařízení 

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 30. ledna 2013 
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