Vyšetření vzorků včelí měli – Mimořádné veterinární opatření SVS/2017/102682-M .
Z důvodu nového ohniska moru včelího plodu v katastru obce Majetín byla vyhlášena ochranná pásma
kolem tohoto ohniska v katastrech Blatec, Dub nad Moravou, Grygov, Charváty, Krčmaň, Lipňany,
Majetín, Přestavlky, Velký Týnec a Věrovany.
Všichni chovatelé včel v těchto katastrech jsou povinni odevzdat letní měl k bakteriologickému vyšetření.
Do 15.9.2017 je nutno vložit do všech úlů podložky na sběr měli. Aby včely měl nevynášely z úlu, je vhodné
na podložku položit síťku, např. zednickou perlinku. Po 14 dnech se měl z podložek nasype do
uzavíratelného plastového sáčku PVC, tento sáček se vloží do papírové obálky formátu A4, na kterém bude
napsáno příjmení, jméno a registrační číslo včelaře, číslo stanoviště včel a počet včelstev ve vzorku.
V jenom vzorku může být max. 10 včelstev z jednoho stanoviště. Sáčky i obálky si mohou včelaři
vyzvednout dne 14.9.2017 v klubovně ZO při odevzdání žádostí o dotace.
Hromadný sběr vzorků k vyšetření bude 5.10.2017 od 14.00 do 16.00 v klubovně ZO Olomouc, ul.
Škrétova 2, Olomouc.
Za nesplnění povinnosti ve výše uvedeném opatření uděluje veterinární správa vysoké finanční sankce.
Za správnost: Matlas, předseda ČSV ZO Olomouc

Vyšetření vzorků včelí měli – Mimořádné veterinární opatření SVS/2017/102682-M .
Z důvodu nového ohniska moru včelího plodu v katastru obce Majetín byla vyhlášena ochranná pásma
kolem tohoto ohniska v katastrech Blatec, Dub nad Moravou, Grygov, Charváty, Krčmaň, Lipňany,
Majetín, Přestavlky, Velký Týnec a Věrovany.
Všichni chovatelé včel v těchto katastrech jsou povinni odevzdat letní měl k bakteriologickému vyšetření.
Do 15.9.2017 je nutno vložit do všech úlů podložky na sběr měli. Aby včely měl nevynášely z úlu, je vhodné
na podložku položit síťku, např. zednickou perlinku. Po 14 dnech se měl z podložek nasype do
uzavíratelného plastového sáčku PVC, tento sáček se vloží do papírové obálky formátu A4, na kterém bude
napsáno příjmení, jméno a registrační číslo včelaře, číslo stanoviště včel a počet včelstev ve vzorku.
V jenom vzorku může být max. 10 včelstev z jednoho stanoviště. Sáčky i obálky si mohou včelaři
vyzvednout dne 14.9.2017 v klubovně ZO při odevzdání žádostí o dotace.
Hromadný sběr vzorků k vyšetření bude 5.10.2017 od 14.00 do 16.00 v klubovně ZO Olomouc,
ul.Škrétova 2, Olomouc.
Za nesplnění povinnosti ve výše uvedeném opatření uděluje veterinární správa vysoké finanční sankce.
Za správnost: Matlas, předseda ČSV ZO Olomouc

