Vyhláška
města Plzně č. 48/1998
O MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH PROTI ROZŠIŘOVÁNÍ KARANTÉNNÍ
CHOROBY BAKTERIÁLNÍ SPÁLY RU ŢOKVĚTÝCH

/Erwinia amylowora (Burrill) Winslov et al./
Rada města Plzně se usnesla dne 4.6.1998 vydat dle § 42 písm.a) zákona č. 147/1996 Sb. o
rostlinolékařské péči a podle §§ 24 a 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění tuto
obecnězávaznou vyhlášku
Článek1
Poučení o chorobě
Původcem spály je druh bakterií Erwinia amylowora. Hlavními hostiteli, to je rostlinami
s vysokou náchylností k infekci jsou čeledi rostlin - růžovité, jako jabloň, hrušeň, kdouloň,
hloh, skalník, jeřáb, hlohyně a kdoulovec. Celkem je napadáno 146 druhů rostlin. Choroba je
přenášena hmyzem, větrem, deštěm a přenosem napadených částí nebo celých rostlin.
Příznaky napadení je vodnatění infikovaných částí rostlin. Květy vadnou, sesychají, hnědnou
až černají a svinují se. Napadené květy a listy zůstávají viset na stromě. Letorosty se zbarvují
hnědočerveně, usychají, jejich vrcholy vadnou a hákovitě se ohýbají. Na plodech se vytváří
vodnaté skvrny, které hnědnou až černají. Specifickým příznakem je tvorba bakteriálního
slizu, který se objevuje za vlhkého a teplého počasí na povrchu napadených orgánů v podobě
lepkavých, bělavých a později hnědých a tuhnoucích kapek a povlaků.
Ochrana rostlin jako u jiných infekčních chorob spočívá především v karanténě, která má
omezit rozšiřování původce choroby. Dále v ničení napadených rostlin, které jsou zdrojem
nákazy. Perspektivním způsobem ochrany je pěstování odolných odrůd a podnoží.
Článek2
Vymezení karanténního území
Karanténní území tvoří hranice Městského obvodu Plzeň-1 a zahrnuje tak katastrální území
Bolevec a část k.ú. Plzeň.
Článek3
Opatření v karanténním území
Všem pěstitelům se u k l á d á p o v i n n o s t prohlédnout kaţdoročně během vegetace
všechny stromy a keře hlavních hostitelských rodů (hrušně, jabloně, jeřáby, hlohy,

skalníky, hlohyně, kdoulovce a muchovníky) a ohlásit výskyt nebo podezření z výskytu
choroby Okresnímu oddělení Státní rostlinolékařské správy Plzeň-sever, Americká tř.
35, 301 38 Plzeň - č. telefonu 019/7237481 přímo, nebo prostřednictvím Magistrátu
města Plzně, odborem ŢP - č. telefonu 703 3205.
ZAKAZUJE SE zakládání množitelských porostů a školek ovocných a okrasných dřevin
výše uvedených hostitelských rodů.
Z AKAZUJE SE přesun rostlin nebo dřevitých částí rostlin (očka, rouby, řízky, podnože,
odkopky) bez souhlasu okresního oddělení Státní rostlinolékařské správy Plzeň-sever.
ZAKAZUJE SE přesouvání včelstev v karanténním území.
UKLÁDÁ SE všem pěstitelům povinnost provést ošetření porostů a jedinců podle
individuálních pokynů Státní rostlinolékařské správy.
Článek4
Závěrečná ustanovení
Uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření budou zrušena, pokud nebude po tři po sobě
jdoucí vegetační období zjištěn v karanténním území výskyt tohoto onemocnění.
Při porušení povinností stanovených touto vyhláškou může být uložena pokuta


fyzické osobě dle ust. § 35 odst.1, písm. d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů až do výše 3 000,-Kč.



fyzické nebo právnické osobě dle ust. § 44 odst.2, písm.b) zákona č.147/1996 Sb. o
rostlinolékařské péči až do výše 1 500 000,-Kč., nebude - li se jednat přímo o trestní
čin šíření nakažlivé choroby podle § 192 trestního zákona.

Z důvodů naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení a
je platná do odvolání.
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