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PROTOKOL O KONTROLE

C>J' —:—

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum: 15.3.2018 PODiSI |Před|ožení služebního průkazu

 

Poslední kontrolní úkon:

Datum: 15.3.2018 PODiSI |oznámení o ukončení kontroly

 

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

|

|

|Číslo služebního průkazu: EI

|

 

 

Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přizvání):

 

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:

»; § 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,

0 veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,

0 potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

v § 22 zákona č. 246/1992 Sb.,

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

§ 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,

0 šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Kontrolovaná osoba:

Obchodní jméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:

Jc: _:

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

| útulek, České Budějovice 2,

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo: _

Kód katastrálního území: | |
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Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: Kontrolovaná osoba »; Povinná osoba

Jméno a příjmení: _ |

|

 

 

 

 

 

 

Datum narození:



 

Číslo OP nebo pasu: |
 

Předmět provedené kontroly:

Podmínky chovu opuštěných a ztoulaných psů.

 

   

Kontrolní zjištění:

Kontrolní zjištění v místě státního veterinárního dozorz proběhlo dne 13.5.2018 od 14:00 do 15:10 hodin.

Byl předložen služební průkaz.

Zřizovatelem útulku 'e provozovatelem je_

V době kontroly bylo v útulku 7 psů, karanténa byla prázdná.

Odchyt psů zajišťuje„

Psi jsou umístěni v in |V| ua nic o cích vybavených boudou, hračkami, miskou s vodou a miskou na

krmivo. Pro 2 kotce je 1 společný venkovní výběh. Každý pes je denně venčen na vodítku.

Kotec má rozměr 1,5 x 2,4m a venkovní výběh 3 x 2m.

Psi jsou krmeni 1 x denně, v případě, že se jedná o psa vyhublého nebo psa v rekonvalescenci je denní

dávka krmiva rozdělena na 3 - 4 porcí. Voda je v miskách doplňovaná průbežně a jejím zdrojem je

městský vodovodní řad.

Přijatá zvířata jaou ihned inzerovaná, je dána možnost majiteli si psa co nejdříve z útulku vyzvednout.

Přijata zvířata procházejí 5 denní karanténou, po 5 dnech jsou vyšetřena smluvním veterinárním

lékařem, jsou navakcinovaná proti vzteklině, odčervená a očipovaná. Karanténní místnost je vytápěná 2

topnými tělesy.

O přijetí a vydání každého zvířete je vedena evidence včetně doby pobytu v útulku a každý pes má svůj

očkovací průkaz.

Krmivo je skladováno v samostatné místnosti, stejně jako chovatelské pomůcky.

V přípravně krmiv bylo čisto.

Dále je v útulku zařízen sklad mycích a desinfekčních prostředků a veterinární ošetřovna.

 

  Kontrola byla ukončena oznámením o ukončení kontroly dne 15.3.2018 v 15:10 hodin.
 

Kontrolovaná zvířata

Zvíře | počet

 

 

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci | pes domácí | 7

 

   

Počet stran příloh k tomuto protokolu: |:|

Pořízena obrazová dokumentace Přiloženo pověření přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 15.3.2018

Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole může 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 zjištěním.

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

  

Datum, podpis kontrolované osoby Datum, podpis povinné osoby



_—  
Podpis kontrolujícího Podpis přizvané osoby

»! Podepsáno elektronicky

 


