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Datum: Izg.í2616 -| Popis:

Poslední kontrolní úkon:
Datum: f rr-T2016-l popis:

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj

Husova 1747, Pardubice, 530 03
T: +420 466 76S 670, F: +420 466 263 .1 

01
EIe](tronická adresa podateIny: eoodatelna'kVse@s]!sqr'cz
ru oatove schranky qxcgch2

PROTOKOL O KONTROLE

Či.
Protokol č. 160129 01 553039

íků);

ČÍslo sluŽebního průkazu:
Číslo sluŽebního průkazu:
Číslo sluŽebního průkazu:
Číslo sluŽebního průkazu:
Číslo sluŽebního průkazu:

Kontrola byla provedena podle zákona č" 255t2012 Sb., o kontrole (kontrolnÍ řád) a podle:
X 5 +s a $ 52 zákona č. 166/1999 sb.'
-- ^o ]-.'.rlnrrní 

péči a o změně někteých souvisejících zákonů, ve zněni pozdějších předpisůLJ s 16 odst.1, písm. b) zákona č.11o/1997 sb',
o potravínách a tabákorný'ch výrobcích a o zr,rěně a doplnění něktených souvisejících zákonůX 5 zz zákona č' 246/1992 sb',
na ochranu zvířat oroti týrání' ve znění pozdějších předpísůP' vuv'ov

LJ s 24 odst. 5 zákona č. 154/2ooo sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Kontrolovaná osoba:

Místo kont oznaČení a acresa nebo

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

KÓd katastrálního Území:

Souřadnice:

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: I Kontrolovaná osoba X Povinná osoba

Jméno a příjmení:

Datum narození: TotoŽnost známa

Čistoopnebopasu:

Předmět provedené kontroly:

Protokol Č': 160129 01 s53039

Přizvaná osoba
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lTKontrob ú.-,.!k' í"." p.y

ffi ,T:5j ?;|"J i. 3: [' Ř:.lll: ffij "J,ixi:íffi
ins pektorka správn ího orgá n u prokaz?'lŤšlffiEffi prů kazem.

FlekvPohodlíjeumístěnvobjektubývalýchkasárenvPohodlí'Jednáseouzamčený
objekt' oplocený drátěným pletivem a plotem z dřevěných prken o výŠce cca 2 m. Dřevěný plot byl
aktuáltté poŠkozený, {,ást prken chyběla úplně. Vobjektu je v souČasné době 13 funkčních
uzamykaielných zděríých kotců. Kotce jsou zastřešené, majírozměr 3,9 x'1,9 m' boČnía zadnístěnyjsou zcěné' vvbÍlené, přednÍstrana je uzavřena kovovou miizis uzamykatelným vchodem. Podlaha
kotce je betonová, spádovaná do Žlábku, který ústí zadní stěnou Ven z kotce. V zadní části kotce je
umístěna dřevěná bouda. Boudy jsou dřevěné, s hranamizpevněnými kovovými profily, s předsíňkou
Boudy mají odnímatelnou střechu a na zimu je vehod opatřen plastovými pasy prbti průvanu'
Betonové podlahy byly celistvé, čisté.

Kontrolníziištění:

!i:9sl.i je v ce|é d.élce stavby zpevněná plocha (chodnÍk), dále je trávnÍk.
le vlastnÍch slov do útulku v zimě dochází2x denně, v létě min' 1x denně, při kontrole

zvířat a Úklidu kotců jsou zvířata bud' individuálně nebo skupinově vypuŠtěna oo oploóáneho prostoru
útulku. (podle snáŠenlivosti zviřat)

V době kontroly bylo v útulku celkem 6 psů - z toho .1 fena a 5 psů
Jednalo se o tyto psy.
Pes Beny - stářÍ 7-8 let, ěerný kříŽenec krátkosrstý
Pes Fredy - kokrŠpaněl, v Útulku umístěn uŽ B let
Pes MíŠa - černý kříŽenec dlouhosrstý, v Útulku 4 roky,
Fena l{e|a _ černý hladkcsrstý křÍŽenec, stáří 2 roky,
Pes Lcrc _ menší křÍŽenec labradora' stářÍ asi 5-6 let,
Pes A.ictr - černý hladkosrstý křÍŽeneo, stářÍ 1 rcrk.

Každý pes byl umístěn ve vlastním kotei, ve všech kotcÍch měli psi 2 nerezové, dostateČně velké
misky, v jedné misce byla napájecívoda, druhá miska byla na krmenÍ.
Jako izolační kotec slouŽí krajní kotec.

Dále je zde zvláŠtní místnost pouŽívaná dříve jako sklad krmiv a pomůcek na úklid kotců" Místnost mápodlahu spádovanou do nefunkčnÍho kanálku, stěny jsou obloŽeny keramickým our<laoem J" 'lil[v 
"

1,35 m'Vodovodní přípojka byla realizována V roce 2011" Voda je zavedeňa áo Šachty ve sklado'acl
mÍslnosti, odtud je vedena hadicÍ do venkovních prostor. Krmivó (granulovane xomfÉtni krmné snrěsi
v původníCh obalech) je uskladněno v uzavíratelné dřevěné bedně. Podle slov oŠetřovatele zde ukládájen omezené mnoŽstvÍ krmiva, ostatnÍ krmivo má uloŽené doma z dŮvodu vy.ot e viňrosti v prostorách
skladu a plesnivění krmiva při delŠím uloŽenÍv těchto prostorách. Prázdné 

'i'xv ná t<imlvo a vodujsou skladovány ve skladu na stole. Dá|e je zde sloha s prázdnými Íormuláři ná óvio.n.i odchycenýchpsů. Na stěnu byl vyvěšen provoznÍ řád městského útulku" Mytí a desinfekce roicďjá |rováděna vŽdy
po vyprázdnění kotce, kotec je nejprve vyrnyt k desinfekcije pouŽíván 1% chloranrrn ňebo jiný
desinfekční prostředek, desinfekce je prováděna tlakovým postřikovačem" Pg proveoene dósintekci je
kotec znovu vymyt vodou.

odpady - jsou krátkodobě skladovány v popelnici uvnitř areálu útulku, odtud je odpad odváŽen
komunální sluŽbou .

Připadné kadávery jsou zabaleny do plastových pytlů a odvezeny asanační firmou, která je,'v takovémpřípadě telefon icky kontaktována městskou pol ici í
Byla provedena kontrola'evidence psů, kteříjsou v současné době umístěniv Útulku. U vŠech psŮ byl

;15:5!sl?frl"Jff Tífl'Jtr.#f 
.*:fi iifriqffi Jů{í[1n3TJř['JH'#::''":ijJíft "kotce, pes je do jedno

VeterinarnivyseíreniapřípadnéoŠetřenÍavakcinacio,ou,off'ffj;li;á.
telefonické objednávky.

I 
vnryc9hy.\9l!9lyl"bylo shledáno poruŠení zák.Č.166/1999 Sb' oveterinárnípéČi, v platném zněni

I azák. Č.246l1992 Sb. na ochrqnu zvířat protitýi'ání, v p|atnérn znění.
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Kontrolovaná zvířata:
Druh zvířat

odběrvzorku r
Označen í objednávek laboratorn ího

Počet stran příloh k tomuto protokolu:

! Pořízena obrazová dokumentace

Datum vyhotoven í protc;i<olu: 29.1.2016

Podpis kontrolujícího
Podepsáno elektronicky

n
n
!
nn

! prilozeno pověření přizvané osoby

odebrán dupíikátní vzorek
odebrán duplikátní vzorek
odebrán duplikátní vzorek
odebrán duplikátnÍ vzorek

Poučení:

Proti kontrolním ziiŠtěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole můŽe kontrolovaná osoba podat námitkyve lhůtě 15 dnů ode dne doručeniprotokolu o kontrole. Ná*itk';" podávají prseňnÉ Řontrolnímu orgánu,musí z nich být zřejmé, protijakému kontrolnímu ziisteni sméi,iji]" n1u.' obsahovat odŮvodněnínesouhlasu s tímto kontrclním zjištěním. "-'-J'J

Podpisem kontrolovaná osoba stvrzuje převzetí a tím doručení protokolu o kontrole na místě.

n Podpis přizvané osoby

Protokol č." 160129 o1 s53039
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