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PROTOKOL O KONTROLE

Č,- __-

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum: 28.8.2018 PODÍSí |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum: 28.8.2018 PODÍSí |Oznámenío ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

Číslo služebního průkazu: -:|

Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přizvání):

 

 

 

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni rad) 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:

E

Misto kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

Útulek pro opuštěné psy, Dobranov _

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo: É |

Kód katastrálního území: |627127 |

eoJJJaJJJceJJ _ |

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: v Kontrolovaná osoba Povinná osoba

JJJJ _:
Datum narození: | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo OP nebo pasu: | |
 



Předmět provedené kontroly:
 

 

Welfare kontrola útulku pro psy, kontrola na základě podnětu občana.

 

Kontrolní zjištění:
 

 

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 28.08.2018 v době

od 14:00 hodin do 15:20 hodin. Kontrola nebyla s provozovatelem útulku předem domluvena.

Na začátku kontroly předložila veterinární ins ektorka Krajské veterinární správy Státní veterinární

správy pro Liberecký kraj MVDr.—služební průkaz č. a seznámila provozovatele

útulku s předmětem a obsahem kontroly.

Při kontrole byla pořízena fotodokumentace služebním fotoaparátem_celkem 11 snímků,

které jsou přílohou tohoto protokolu.

Při kontrole bylo v útulku zjištěno:

Celkem 9 psů umístěných ve venkovních výsečových kotcích, ztoho bylo 8 psů většího vzrůstu v

kruhovité stavbě s většími kotci pro psy a jen jeden pes ze snimku č. 8 byl ve vedlejší kruhovité stavbě

pro menší psy. Všech 9 zjištěných psů je na snímcích č. 1 až 9 přílohy.

Ve vnitřních prostorách budovy, včetně vnitřní karantény nebyl v době kontroly zjištěn žádný pes.

Všichni psi byli v dobrém výživném stavu, bez známek vyhublosti, či probíhajícího onemocnění. Psi byli

čilí, nekteří se chovali nepřátelsky, k provozovateli útulku ale klidně, bez agresivity. Drápy neměl žádný

pes přerostlé.

Kotce psů, krmení, napájení:

Venkovní části kotců psů s betonovou podlahou byly čisté, jen s ojedinělým výskytem psího exkrementu.

Podlaha ve venkovních kotcích je vyspádovaná do středového kanálku, pro odtok vody z mytí kotců.

Průlezy do vnitřních části kotců byly při pořizování fotodokumentace otevřené, kromě asi dvou psů, kteří

čekali na venčení provozovatelem. Bylo zjevné, že psi pobývající v útulku již nějakou dobu jsou na

pravidelné venčení v určenou dobu zvyklí a při otevírání mříží natěšeně skákali. Ve vnitřních částech

kotců měli psi plastové pelíšky s čistou dekou, nebo prostěradlem. Tyto textilní výplně pelíšků se denně

kontolují, v případě potřeby vyměňují za jiné, čisté. Používají se jednorázově.

V každém kotci se psem byla nerezová miska s vodou, která se denně mění. Většina psů měla vjiné

misce i granule pro psy. Pamlsky jako piškoty, nebo tyčinky pro psy, které se přidávají na granule, již v

miskách nebyly (dle provozovatele dostávají pamlsky každý den).

Předložené doklady: „

1) od posledně předloženého obchodního dokladu ze dne 07.02.2017 na 6 štěňat (17 kg), VZP 2.

kategorie nebyl zaznamenán žádný úhyn ani utraceni psa,

2) dle evidence úniků zvířat nebyl v roce 2017 a 2018 zaznamenán žádný únik,

3) doklady o očkování psů proti vzteklině,

4) doklad o přijetí psa do útulku - např. doklad odMfichod psa dne

24.08.2018, jde o psa- křížence černé bar s bílou u, v. I -3déerveni psa dle

zdravotní karty dne 26.08.201Bůprůvodka zvířete a zdravotni karta je na snímku č.

10 přílohy.

Další příklad - pes-jezevčík, stáří 12 let, ev.č. sa říchod psa 25.08.2018, přivezl ho majitel

s uvedením jeho jmena a adresy, odčervení psa 7.8.2018.

Psi nacházející se v den kontroly v útulku jsou od původních majitelů, případně od příslušných

městských policií, převážně z okresu

Od listopadu 2017 od města provozovatel útulku psy nebere, na základě vypovězení

smlouvy městu.

5) doklad pro výdej psa, tzv. předávací protokol, náhodně vybraný protokol ze dne 20.08.2018, kříženec

pitbulteriéra a stafordšírského teriéra, fena, cca 1 rok stará, uvedeno jméno, telefonní číslo, číslo

občanského průkazu a adresa nového osvojitele. Protokol potvrzuje osvojitel svým podpisem - protokol

 

 



je na snimku č. 11 přílohy.

Návěr:

Kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v

platném znění, ani zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění.

 

 

Kontrolovaná zvířata
 

 

    
Zvíře |počet

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci | pes domácí | 9

Počet stran příloh k tomuto protokolu:

»! Pořízena obrazová dokumentace Přiloženo pověření přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 10.9.2018

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 písemné kontrolnímu orgánu,

musí z nich být zřejmě, 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

 

 


