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PROTOKOL O KONTROLE

c.j.. I==================~
Protokol č. 1 --'

Datum:

Poslední kontrolní úkon:
Datum: ! 23.2.2016J Popis: [Oznámení o ukončeni kontroILY . --'

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních lracOvníku):F= J Číslo služebnlbo průkazu:
: Číslo služebního průkazu:

r-------------------------II Číslo služebního průkazu'

"

I Číslo služebního průkazu:
l.... ~_--..J Číslo služebního průkazu:

Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přízv~nD:.:..: _

I

f-- -----~

__ ... J
Kontrola byla provedena podle zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:
[Zl
O
~

O

§49 a § 52 zákona Č. 16611999Sb.,
o veterínární péčí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 1, písmo b}zákona č.110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových vyroocícn a o změně a doplněni některýcn souvisejících zákonu

§ 22 zákona Č. 24611992 se.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

§ 2.4 odst. 5 zákona Č. 154/2000 Sb.,
o šlechtěni. plemenitbě a evidencí nosp zvířat a o změně souvisejících zakonú (plemenářský zákon)

Kontrolovaná osoba: .
"..9b9hodní.~~.!10, sldlo I Jméno a příjmení, adresa, čislo OP nebo !?.."i.::..:su::..:..:__
I Útulek pro opuštěné psy. - "mm ~()brano~__~:::"'::"'m __ m

tC:

Místo kontroly (ozna~eni a adresa provozovny nebo hospodáfství):
I Dobranov - areál útulku--------------~=====================~
Veterinární schvalovací číslo nebo registračni číslo' [

Kód katastráínřho území I 627127 -"-j~====:======~..._---_..--------~."....---_._"---_.~
Souřadnice

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: ~ Kontrolovaná osoba o Povinná osoba

Jméno a příjmení:

Datum narozeni:

Člslo OP nebo pasu:
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Před'!'.ět provedené kontroly: . __ "_",_,_,,, _
I Neplánovaná kontrola v útulku pro psy na základě podnětu občana, č.]. podnětu. I

II
Kontrolní zjištění:

; Byl předložen stuž~bní průkaz veterinámí inspektorky Krajské veterinární správy Státní veterinární li
1 správy pro Liberecký kraj ontrolnl zjištěni na místě výkonu státního

I

' veterinárního dozoru bylo provaoeno bez preccnoztno oruasenl dne 23.02.2016 od 15,40 hodin, do I'.

17,10 hodin

I Při kontrole byla pořízena fotodokumentace služebním fotoaparátem Panasoníc FZ 7. celkem 28 "
i snfmků, se kterými byl provozovatel útulku seznámen. Fotoookurnentace je přílohou tohoto protokolu

! Při kontrole bylo v útulku zjištěno celkem 15 psu, z toho 11 psu venku v individuálních výsečových 'I

j
' kotcích. Tito psi jsou na snímcích Č. 1 3ž22, spolu se štítkem identifikujícím psa, tento štítek je

umístěn na přední straně každého kotce. Další 4 psi byli v době kontroly ve vnitřní části budovy, tři
',' z nich v karanténě, čtvrtý pes na příjmové části - jsou na snímcích Č, 23,24,25 a 27, Kotce v karanténě li

, nejsou opatřeny štítkem. Štítky s identifikací každého psa obsahují mimo jiné i datum příchodu psa do ,
I útulku, takže ze štítkú je patrné, že u všech psů umístěných ve venkovních kolcích byla dodržena dobaI karantény, která je podle provozního řádu útulku stanovena na dobu minimálně 7 dnů.

'j Z .celkovéhO počtu 11 psu umístěných venku, byli 4 psi umístěni v menšich výsečových kotcích, ostatní
byli většího vzrůstu a proto byli v prostornějších kotcích ve vedlejší kruhovité stavbě s kotcemi.

I V kotcích měl při kontrole každý pes misku s vodou a misku s granulemi. Krmeni se psurn podává
i jednou denně (štěňatům a psům ve špatné kondici i vicekrát), vždy po provedeném ůktidu kotce. NaI gr~nuje se dle sdělení chovatele pokládají ještě piškoty, nebo psi pamlsky, které pSI prakticky okamžitě
i sezerou.
II Kotce byly v době kontroly čisté, jen ojedineíě byl zjištěn asi ve dvou kotcích psi exkrement. Kotce se "I čístl denně m~zi 1~,OO a :5.00 hodin?u odp~ledne: nejdříve sběrem exkrem~ntu a p,otom opla~hem .

I vodou pomoct hadice. PSI JSou v doba čišténí kotcu postupně venčeni na vodítku. Dále JSou pSI
venčeni v době od 15, hod. do 17,00 hod. a to prostřednictvím dobrovolnřků kteř! přicházejí kvůli tomu

[ do útulku a to i opakovaně.I V době kontroly nebyl žádný pes na procházce s dobrovolníkem.

i Menší psi měli v kotcích plastový. nebo látkový peHšek, v plastovém petíšku byla deka, nebo
prostěradlo. V kotcích u větších psů byla zjištěna dřevěná paleta s dekou, u dvou psů byl kvůli jejich
trhání dek položen menší koberec.
V době kontroly byla venkovní teplota nad bodem mrazu, průlezy do vnitřních části kotců byly
uzavřené.

I Ze čtyr psů umístěných uvnitř v budově byl:
1) černý pes ze snímku Č. 27 přijat do útulku v den kontroly.

I 2) fena střecoasiiskeno pasteveckého psa na snímku Č. 24 byla do útulku přivezena dne
19.022015 starostou obce Stružníce jako volně pobíhající pes bez majitele. Tato fena měla

'I' deformované obě hrudni končetiny, s vadným postojem (vidět na snímku Č. 24), jinak bez
problému s chůzí. Odhadovaný věk feny 2-3 roky,

I
3) třetí pes z karantény je na snímku Č. 25, Je zde od 20.2 2016, přivezen byl MP Stráž p

Ralskern,
4) černý pes na snímku Č. 23 je kříženec thajského ridqebacka, přijat do útulku 08 022016, byl

, nalezen u vstupnl brány do útulku, v karanténě je kvů!i probíhajlct ATB léčbě - již zlepšeniI stavu, dne 11.2. byl odčerven.

I
V karanténě má chovatel k dispozicí mobilní čistící tlakový přístroj s označením Nilfisk AL TO N.e.ptune
2 (na snímku Č. 26), vysokotlaký čistič s možností použiti horké vody a čistrcího. nebo desinf

1

prostředku. Tímto zařízením je prováděno čištění a desinfekce prostor karantény a všech použitých
pomůcek jako misky, plastové pelíšky atd. Chovatel používá do přístroje přípravek Savo

, podle předepsaného ředěni.

I Krmeni pro karanténu má chovatel uskladněné v plastových nádobách s víkem (víz snímek Č. 26),
I ostatní balené krmení - granule_má v místnosti k tomu určené. v budově.~. _.~_--'
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Provozovatel při kontrole evidencí o přijatých a vydaných zvířatech, namatkově bylo vybráno
a zkontrolováno:

1) Pes kříženec řoxteríéra. hnědý, S bílou zadní tlapkou. stár! odhadováno na 1 až 2 roky,
příchod do útulku 2.2.2016, přivezli majitelé. očkovací průkaz s datem očkování 22.052015
vakcínou Canvac DHPPiL +R ed - -.- . ozatím v útulku.

2) Pes Labrador, černé barvy, stáři ocnaoern ~- roi-..y, příchod do útulku dne 28012016 ze Stráže
pod Ralskem. odchod k novému majiteli do: s uvedením jména a adresy dne
10.02.2016, předložen předávací protokol.

3) Pes Pit - kříženec pitbulteriéra zlaté barvy, věk přibližné 1-2 roky, odčervení doo'" 0502.2016,
dne 8.2. 2016 vakcinace vztekliny vakcínou Rabisin, do útulku přivezen z "\ •• dne í

l31.1.2016, zatím v útulku - na snlrnku č 14. ,
4) Fena, kříženec šedohnědé barvy, zkrácený ocas, odhadem asi 1,5-2 roky stará. příjem do I

útulku dne 2901.2016, přivezli majitelé í s očkovacím průkazem, který dne 12.2.2016 obdržela ,
paní Králová jako nová majitelka feny při jejím převzett, dle provozovatele byla v imunitě proti I
vzteklině i ostatním psím nemocem - tato fena je předmětem podaného podnětu, na snímku č.

28 je ofocený předávací protokol ze dne 122. s podpisem paní
5) Fena křížence pitbuiteriéra - několíkaměsíčn! štěně, příchod do útuncu dne 29 01.2016,

přivezla MP " na již v útulku nezjištěna, dle evidence vydána dne 1022016,
. předávací protoxoi provozovatel nepředložd

! Provozovatel předložil při kontrole provozní řád útulku. evidenci únikú psu z útulku- v r. 2015 a 2016
'I' nebyl zaznamenán.

, Odčervování psů probíhá většinou druhý, nebo třett den pobytu psa v útulku, předloženy byly aktuálněI používané přípravky Helmex, Mílbemax, Doplae.

j
; Déle provozovatel předložil obchodní dokument k ůhynu psa v útulku - doklad ze dne 23.11.2015 Č.

dok 11040, je to doklad na 20 kg/1 pes, kategorie VZP Č, 2. Od této doby do dne provedené kontroly
i nebyl úhyn zaznamenán. Předešlé dva úhyny a k nim obch: dokumenty za r. 2015 popsány v protokoluI o kontrole ze dne 11.11.2015.

!i Provozovatel předložil doklady o platném očkováni osu umístěných ve venkovních kotcích proti
i vzteklině. Očkováni jako i veterinární péči zajišťuje

I Adspekcí zkontrolovaní psi Zjištěni v útulku byli v dobré kondicí, nebyl zde pes s výraznou vyhublostí U
i psů v době kontroly nebyly zjištěny příznaky průjmu, ani zvracení. Srst měli čistou, drápy nepřerostlé.

Jen jeden pes (aktuálně umřstěn v karanténě, pes na snímku (27) je v léčenl. podána ATB. léčba pro
průjmové onemocnění. V době kontroly u psa v kotci formovaný exkrement, pes čitý. dle provozovatele
se jeho stav výrazně zlepšil.

Porušeni ustanovení zákona Č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, nebylo
při kontrole zjištěno.

Kontrolovaná zvířata:
rO~~~hzvířat _-"·_·--_·-_·==_·""_·~=.-.._-~:==fK~tegoríe zv[řat -----1 Počet zviřat I
I viz_te_x=t===== ---,l- ·..------------t----- ----1r- . ~.._--!

I ==_..------ --------.---.--------------------+---- ...----l

L-· ---1[._·-=-_"_-==_-_"1
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Odběr vzorku

Označení objedn$yek laboratorního vt~.f?;..:tř;..:e,,-nc:.:í: . ,

I ! O Odebrán duplikátní vzorekI O Odebrán duplikátní vzorek
II. m"""----"l O Odebrán duplikátnl vzorek

L. --'10 Odebrán dupfikátní vzorek

Počet stran příloh ktomuto protokolu: TlL2-,"
!Zl Pořízena obrazová dokumentace O Přiloženo pověření přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 123.22016

Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným II tomto protokolu o kontrole muže kontrolovaná osoba podat námitky
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně kontrolnímu orgánu,
musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění
nesouhlasu s tímto kontrolním zjišténlm.

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

~

Datum, podpis povinné osobyD~tum, podpis kontrolované osoby

Krajská veterinární správa
Státnl vetertnárni správy

_ ...-, I'· .

Podpis kontrolujícího
O Podepsáno elektronicky

Podpis přizvané osoby
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