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PROTOKOL O KONTROLE

Č,- _I—-

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

 

Datum: 30.10.2018 PODÍSí |Předložení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

 

Datum: 30.10.2018 POPiSI |Oznámení o ukončení kontroly

Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):
 

 

Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přizvání):

|Číslo služebního průkazu: _:|

 

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

v § 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,

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

§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,

o 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.,

o 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:
 

 

Ic: _:

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):
 

Znojmo 2
 

 

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo: _
 

 

Kód katastrálního území: |7o1025 |
 

 

Souřadnice: É

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: Kontrolovaná osoba »! Povinná osoba

Jméno a příjmení: _ |

Datumnarozem: _:

císlo oP nebo pasu: _:

 



Předmět provedené kontroly:

Kontrola útulku pro psy a kočky

 

   

Kontrolní zjištění:
 

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 30.10.2018 od

10:30 hodin do 11:15 hodin. Při zahájení kontroly byl předložen služební průkaz č. _s

oprávněním ke kontrole.

Kontrolní zjištění:

Útulek_je městský útulek pro psy a kočky a úzce spolupracuje s_která

sem přiváží odchycená toulavá zvířata. Ta má přístup do karanténních boxů 24 hodin denně (tedy i v

noci). Útulek je umístěn v dostatečné vzdálenosti od obytných budov. Budova útulku původně sloužila

chovu hospodářsk'ch zvířat, pro účely provozování útulku byla rekonstruována. Předložen závazný

posudek č.'. ze dne 5. 11. 2004 k rojektové dokumentaci na akci Útulek ro 0 uštěné psy,

_ a kolaudační rozhodnutí č.'. ze dne

20.10.2008 povolující úžívání Utulku pro opuštěné psy a kočky

     

  

Zařízení je tvořeno dvěma vyhřívanými kotci pro individ.umístění v samostatné místnosti (porodna);

třemi karanténními kotci pro individuální umístění (karanténa); dvěma samostatně umístěnými kotci v

samostatné místnosti (izolace - pro příjem v nočních hodinách). Celkem je v zařízení 39 kotců pro psy a

14 kotců pro kočky. V kotcích jsou podlážky, popř.deky, misky na vodu a krmení, hračky. Kotce pro

kočky jsou umístěny v oddělené místnosti se samostatným venkovním vchodem. Útulek je vybaven

umývárnou, kde jsou skladovány čisté nerez.misky a další zoohygienické pomůcky. Sklad pro granule a

jiné krmivo je suchý a čistý. Ve skladu jsou dostatečně zásoby pytlů s granulemi. Psi jsou po skupinkách

střídavě vypouštěni přes den do venkovního prostoru kolem budovy, který je oplocený a dobře

zabezpečený proti úniku. Kočky mají kotce v oddělené místnosti, do které se vstupuje z venkovního

prostoru. Jsou zde také dva izolační kotce. Exkrementy jsou ukládány do jímky, která zde zůstala po

bývalém objektu pro prasata. Aktuální stav je 14 psů a 6 koček. Výživný a zdravotní stav psů a koček

byl v době kontroly zhodnocen jako dobrý.

Závěr: Nebylo zjištěno porušení platné veterinární legislativy.   
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: 30.10.2018

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 misté.

 



  

Datum, podpis kontrolované osoby Datum, podpis povinné osoby

_—  
Podpis kontrolujícího Podpis přizvané osoby

v Podepsáno elektronicky

 


