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PROTOKOL O KONTROLE

čJ-- _:

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

  

 

Datum: 23.10.2018 PODÍSí |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

 

Datum: 23.10.2018 PODÍSí |Oznámení o ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):
 

 

  

Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přizvání):

Číslo služebního průkazu:

Číslo služebního průkazu:  E

 

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:
 

 

JČ: _:

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):
 

Žim

 

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo: _

 

Kód katastrálního území: |796999 |
 

 

eoJJJaJJJcecJ —

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

 

JJJJ É
Datum narození: | |

 

 



 

Císmasuzopnebop _:

Předmět provedené kontroly:
 

Kontrola činnosti ůtulku- dle VPK

 
 

Kontrolní zjištění:
 

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 23.10.2018 od

14:00 hodin do 15:40 hodin.

Na základě víceletého plánu kontrol provedeno místní šetření v útulku-provozovaném

_
.Před započetím kontroly předložen služební průkaz číslo-Vdobě kontroly činil celkový stav

22 psů a 14 koček. Psi jsou v souladu s provozním řádem umístěni částečně ve vnitřních prostorách

útulku a částečně ve venkovních kotcích nad útulkem. Spodní část kotců vybudovaná ve svažitém

nespevněném terénu terénu není a ani nebude výhledově využívána.

Maximální počet umístěných zvířat je v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

Kočky jsou umístěny v oddělených prostorách - pobytová část a karanténa. Kočky mají k dispozici

venkovní výběh zabezpečený proti úniku a přístupný ze vnitř. Vnitřní i venkovní prostor je vybaven

předměty na etologické aktivity zvířat.

Psi jsou venčeni 3x deně - dele provozního řádu a po skupinách dle snášenlivosti.

. Příjem zvířat do útulku je prováděn dle provozního řádu. Provozní řád byl při kontrole předložen.

Vždy je prováděno čtení čipu, odčervení a odblešení.

Izolace a karanténa funkční, psi jsou vždy při přijmu karantenováni. karantena dle provozního řádu.

Evidence přijmu a výdeje zvířat je přehledná, vedena elektronicky. i ručně(karty jednotlivých zvířat)

Smlouvy při umístění zvířat jsou přehledné následné kontroly jsou prováděny.

Stav zvířete při přijmu , vakcinace a ošetření je v evidenci a odpovídá provoznímu řádu.

Veterinární péči provádí více veterinárních pracovišť npř-pražské kliniky atd..

Boxy pro psy byly v době kontroly čisté, vybavené místy na ležení, venkovní boxy boudami.

Provedena namátková kontrola vakcinace proti vzteklině, všechna kontrolovaná zvířata v imunité.

Všechna zvířata měla k dispozici v boxech čistou pitnou vodu, krmivo je předkládáno 1x denně,

Krmivo, komerční granulovaná a konzervovaná krmiva v době kontroly zásoba cca na 2 měsíce. (

Ve vnitřních prostorách , skladech krmiv i ve venkovních výbězích hygiena na velmi dobré úrovni.

Výživný a zdravotní stav kontrolovaných zvířat v dobé kontroly velmi dobrý.

Provozovatel útulku má k dispozici dostatečnou zásobu dezinfekčních prostředků na sanitaci._

Provedenou kontrolou na výše uvedené adrese nebylo prokázáno porušení zákona č. 246/1992

Sb.,  



na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění ani porušení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.

 

Kontrolovaná zvířata

Zvíře

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci kočka domácí

savci domácí

 

Počet stran příloh k tomuto protokolu: |:|

»! Pořízena obrazová dokumentace Přiloženo pověření přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: |:|

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 jakěmu kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění

nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

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

  

Datum, podpis kontrolované osoby Datum, podpis povinné osoby

Podpis kontrolujícího Podpis přizvané osoby

»; Podepsáno elektronicky

 


