
(681407), 'l lik (700606), Pasko 718211, Řel)i.ště (NS197), Ostravlce 1 ( 15 71). edliště
( 469 3) aňovice (6 3051)
Okre Opava - lavko (7-0280), .Jaktař (11 t730), Stemplovec 6-4082-1)., ieplachcv c -Zll(Jk)'
6.t081 • ádck (74 863), Jezdkovice (6593S0), o O lir (107309), těboříce (7--435),
Jamníce 6-663!), Vla to ič )' (183 09), Jarkovlee (783 95), 'lilo .tovlce 695J4) Zlatník')'
(793230) Dolni Zivotice 630454)
kr . Ostrava- Horní Duryně (6-12 20) rarimo (78 601), ", no (1623"2) áclavovice

(7 6033), uněice (14224) unčičk (71-1241) Hrabůvka (71.r85), ltkovicc (714071) Zábřeh
( H30-. ovň C (713937) )tari:ín 'ké Ho (71383). Hulvákv 1139 O, Mora ká O tra u
(713520 lezská O urava (714828), Radvnnice (715018) Bartevice 71:08-), rabová 14534,
l OV:l Bělá (704946)

I. V ochranném pásmu se nařizujc:
a Zákaz přemi ťovánl čelstev, čelařských potřeb a zařízení kromě nových a nepoužirých

z ochranného pá ma,
b Zavčelení ohni ka je možn pr volil p I roce od dob) likvidace ohniska. včel .. Ulil 'j pocházet

z tonrrol nných zdrojn. Dop ručuje s no á včel I 'a umístit n mi to, které bezpro tředně
nesou i i likvido <ln)'111 hni kcm.

c) Z klinick zdravých čel te v ochranu . In p: mu muž ~ b)·t ln d u olněn do oběhu jen po
laborarornim \ yš tření na přít mnost spór Paenibacillu larvae. případč p zitÍ\ níh nál zu
muže být zpracován jen za kontrolo aných podmin k pekáren kérn prumyslu, <1 jeho
přepravu ta i Kraj ká eterinámi prá a terinárni os ědčcní. o tatními čclimi
pr ukty z ochranného pá ma můž b 't nakládáno bez omezení, 'a t) t pr dukty
ne zrahuje omezeni p dle nařízení Rad a EP ( ') č. 17741200_, ", pila)" 1 .

d) Ve \ yjmenovaný h katastre h ochrannéh pá ma provést vyšetření šech V ci tev se
zaměřením na di gnostiku moru včelího plodu. V crřcnl bude p d no bakt ri ) li kým
vyšctřenim mě: ných vz rku zimní měli současně vyšcrřenlm na varr ázu. Zj dnoho
t, no iště čel t v bude d brán jeden směs n' \'7. rek. Pokud je na stan vi. ti ch \'CÍn

nez \5 ci lev. bude dobráno více vzorku - jeden l rek maximáln od 15 č I ev. zorky
budou L1lslún) nejpozději do ) 5.01.~O IO pro nřednictvím Z " V 113 pří \u nč kre 'ni
in pcktoráry kraj . vct crinámi správy pro Mora skosl k)' km] řádně zabalen ; , označené 'I.:

.eznarnem hovatelů "čel e dojím yh rov ni. yš tření na arroázu 1.:110 atele včel
nebudou hradil," šetření ru mor včelího plodu choval li! uhradí. Ůhmdn nákladu na ) tlení
bude řešena prostřednictvím pří lu 'nt! ZO c V. rovn "7..tak pr středni rvim příslu ně ZO •SV
bude ře ena žádo ( o propla eni nákladů na ctření, která musí být d. lána nu Milli tcrst o
zeměděl tví d 6 týdnů od doničení __sledků "etfen!.

e Bakteriolo ické yšetření bude pro deno \I základních organizacích kého vazu včelaří :
Rýmařo . Bruntál. Břidličná, cladná, Kunčice p.O .. Frýdlant n.O .. Lubn , Baška. Palko i e,
Sedli ě, Pa k . - enov. Horní Datynč tra í c. Opava, eplachovicc, 'tě řice.
Litulto i e. O tra a-Slez ká O tráva. O 'lm a-Zábřeh. tráva- t rá Bělá. Ostrava-Radvanicc

2, Pozoro a idl ba 'i\! tanovuje na dobu I roku od hlá ni ohni rka nákaz .. p cud nebude zjištěn
další prípad m ru včelíh pl du an nebude vy loveno podezření 7. nákazy.

Iánck 3

e v ch čel lvech v hrann '111 pásmu a mimo n nutno dodržovat ná ledujíci prev ntivni patření:
a) zji ťo áni příčin zimních ůhynů a lábnuti čel te
b nepouží ání medu. p, 1\1, plá 'tů a vosku 7. bl tf neznámou nákazo ou ituací pro krmení ti

cho vč I,
c) zamezení přřsrupu včel d II b azerrš ch úlů a čelího díla.
d) udržo áni prázdných úlu bez vč lih díla.
c vyhledáván] a utrácení di oce žijících včelsrev 3 r ~\i neznámého pů odu,
I) pr ád 'nf průběžné de infekce úlů zás bních plástů. čclař: k •cit potřeb a pomůcek,

2


