
Č. j.: SVS/2014/096336-Z 

Nařízení Státní veterinární správy 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 
odst. 4 a 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“), v souladu s § 17 odst. 1 
písm. a) a b) veterinárního zákona tímto 

ukončuje 

mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy- 

moru včelího plodu 

v územním obvodu Zlínského kraje. 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/032872-Z ze dne 16. května 2013, o mimořádných 
veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu 
Zlínského kraje, vyhlášené pro ochranné pásmo zřízené kolem ohniska v obci 

a) Bělov v katastrálních územích obcí Bařice, Hulín, Karolín u Sulimova, Kvasice, Nová Dědina, Stří-
žovice, Sulimov, Vrbka u Sulimova, Bělov, Halenkovice, Kvítkovice, Napajedla, Otrokovice, Tlu-
mačov na Moravě a Žlutava, 

b) Nová Dědina v katastrálních územích obcí Bařice, Karolín u Sulimova, Kostelany, Kvasice, Lhotka 
u Kroměříže, Lubná u Kroměříže, Nová Dědina, Sulimov, Vrbka u Sulimova, Bělov, Halenkovice, 
Otrokovice a Žlutava, 

se  z r u š u j e , jelikož uplynula stanovená pozorovací doba pro tato ochranná pásma zřízená uvedeným 

nařízením. 

(2) Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/041865-Z ze dne 24. června 2013, o mimořádných 
veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu 
Zlínského kraje, vyhlášené pro ochranné pásmo zřízené kolem ohniska v obci 

a) Francova Lhota v katastrálních územích obcí Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Pul-
čín, Střelná na Moravě, Študlov, Valašské Příkazy, Valašská Senice a Poteč, 

b) Horní Lideč v katastrálních územích obcí Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Pulčín, 
Střelná na Moravě, Študlov, Valašské Příkazy, Nedašova Lhota, Poteč, Smolina, Tichov a Valaš-
ské Klobouky, 

c) Horní Lideč v katastrálních územích obcí Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Lužná 
u Vsetína, Pozděchov, Pulčín, Střelná na Moravě, Študlov, Valašské Příkazy, Valašská Senice, 
Poteč, Smolina a Tichov, 

d) Lužná u Vsetína v katastrálních územích obcí Hovězí, Lačnov, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetí-
na, Pozděchov, Prlov, Pulčín, Valašská Polanka a Zděchov,  

e) Střelná na Moravě v katastrálních územích obcí Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, 
Pulčín, Střelná, Študlov, Valašské Příkaz, Valašská Senice, Nedašova Lhota a Poteč, 

se  z r u š u j e , jelikož uplynula stanovená pozorovací doba pro tato ochranná pásma zřízená uvedeným 
nařízením. 

(3) Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/057958-Z ze dne 5. září 2013, o mimořádných veteri-
nárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínské-
ho kraje, vyhlášené pro ochranné pásmo zřízené kolem ohniska v obci 
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a) Loučka v katastrálních územích obcí Bratřejov u Vizovic, Drnovice u Valašských Klobouk, Haluzi-
ce, Horní Lhota u Luhačovic, Lhotsko, Loučka, Lipová u Slavičína, Nevšová, Sehradice, Slopné, 
Újezd u Valašských Klobouk, Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole a Zádveřice, 

b) Poteč v katastrálních územích obcí Brumov, Lipina, Mirošov u Valašských Klobouk, Návojná, Ne-
dašov, Nedašova Lhota, Poteč, Smolina, Tichov, Valašské Klobouky, Francova Lhota, Horní 
Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná na Moravě, Študlov a Valašské Příkazy, 

c) Žlutava v katastrálních územích obcí Bělov, Halenkovice, Kvítkovice, Napajedla, Oldřichovice 
u Napajedel, Otrokovice, Pohořelice u Napajedla, Spytihněv, Tečovice, Tlumačov na Moravě, 
Žlutava, Karolín u Sulimova, Kvasice, Nová Dědina, Sulimov a Vrbka u Sulimova, 

se  z r u š u j e , jelikož uplynula stanovená pozorovací doba pro tato ochranná pásma zřízená uvedeným 
nařízením. 

(4) Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/063016-Z ze dne 27. září 2013, o mimořádných veteri-
nárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínské-
ho kraje, vyhlášené pro ochranné pásmo zřízené kolem ohniska v obci 

a) Kateřinice v katastrálních územích obcí Hošťálková, Jablůnka, Kateřinice u Vsetína, Lázy u Valaš-
ského Meziříčí, Mikulůvka, Oznice, Podolí u Valašského Meziříčí, Police u Valašského Meziříčí, 
Pržno u Vsetína, Ratiboř u Vsetína, Vsetín-místní části Horní Jasenka, Janišov, Semetín a Raj-
nochovice, 

b) Valašská Polanka v katastrálních územích obcí Hovězí, Janová, Lačnov, Lhota u Vsetína, Lesko-
vec, Lidečko, Liptál, Lužná u Vsetína, Pozděchov, Prlov, Seninka, Ústí u Vsetína, Valašská Po-
lanka, Zděchov a Jasenná na Moravě, 

se  z r u š u j e , jelikož uplynula pozorovací doba pro tato ochranná pásma zřízená tímto nařízením. 

Čl. 2 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) 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.  

(2) 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 1. prosince 2014 

 

 

 
 
 
Obdrží: 
Krajský úřad Zlínského kraje do datové schránky IDS scsbwku 
Dotčené městské a obecní úřady do datové schránky 

otisk úředního razítka 
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