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runŘízení srÁrruí vETERlNÁnruí spRÁvy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako místně a věcně
příslušný správníorgán podle ustanovení§ 47 odst. (a\ a {7J a § 49 odst. 1 písm, c) zák. Č,166i1999

bo., o Úetárinární §eei a o změně něktených souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 17 odst.(1) písm. a) a b) veterinárního zákona tímto

ukoněuje
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné
nákazy moru včelího plodu v územním obvodu Ústeckého kraie

čt. t
úvodní ustanovení

Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2015/037320,U ze dne 14.94. 2015,

o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezeni šíření nebezpeČné nákazY moru vČelího Plodu
v územním bovodu ústeckého kraje, vyhlášené pro ochranné pásmo zřízené kolem ohniska v obci

Ludvíkovice a kataitrálních území obcí Kámen - 688509, Ludvíkovice - 688517, Loubí

u Děčína -625311, ProstředntŽten -625302, Děčín - 624926, Folknáře -614211, Březiny u DěČÍna -

614190. Dgbrná - 627291, Brlcžec - 62?283. Huntířov u Děčína - 649520, Nová OleŠka - 649546, Stará

o{eštta _ §49§54, Srbská Kar*enlce _ 7§297§. Růž9vá -743780, Bynovec - 600440, Arnoltice - 600431

se zrušuje, jelikož uplynula stanovená pozorovacídoba pro pásma zřízená uvedeným nařízenÍ.

čt, z
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Nařízení se ve smyslu ustanovení § 76 odst. (3) zákona č.166/1999 Sb., (veterinární zákon),

u Ót"tne* znění, vyhlá"i tut, že se vyvěŠí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a všech

obecních úřadů, jejichž území se týká na dobu nejméně 15 dnů,

(2) Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den .ieho vyhláŠení se povaŽuje den
jeňo vyveSení na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje,

is; Njrizenije každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Ustecký

Řrá1, xralsreňo úřadu Ústeckého kraje a všech obecních úřadů, jejichžúzemí se týká.

V Ústínad Labem dne 15.04.2016

otisk úředního razítka
MVDr. Petr Pilous

ředitel
elektronicky podepsáno

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto s úřední desky:.......
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