
, , Krajská veterinární správa

Stat”! ' , Státní veterinární správy pro

veterlnarnl Jihočeský kraj

správa „ . .
Severní 9, Ceské Budějowce, 370 10

T: +420 387 789 522

Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsc©svscr.cz

ID datové schránky: pxw8byj

svspoi42hzqob7

PROTOKOL O KONTROLE

CJ- I:I

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

 

Datum: 27.11.2018 PODiSI |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

 

Datum: 27.11.2018 PODÍSí |Oznámení o 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 (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:
 

 

JČ: _:

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):
 

Záchytné kotce Vimperk

 

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo: _
 

 

Kód katastrálního území: |782084 |
 

 

Souřadnice: _

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

JmenoapJJmenJ: _ |

Datumnaozem _:
Číslo OP nebo pasu: | |

 

 

 



Předmět provedené kontroly:

Kontrola útulku pro zájmové zvíře v rámci přidělených kontrol pro daný rok z víceletého plánu kontrol pro

rok 2018

 

  
 

Kontrolní zjištění:
 

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 27.11.2018 od

10:30 hodin do 12:00 hodin.

Kontrola byla zahájena předložením služebního průkazu.

Registrace útulku pro zvířata byla vydána podle ustanovení § 49 odst. 1 ism. h bod 7. zákona č.

' r zvíř' ' 'či, provozovatel útulku

název útulku pro zvířata:

Odchyt zajišťuje

Kotce jsou v bývalém areálu lesnické školy, tyto kotce dříve sloužily pro lovecké psy,—

objekt odkoupilo za účelem zřízení záchytných kotců pro toulavé a opuštěné psy z Vimperka a ze

spádových osad. Zařízení má 7 venkovních kotců, 5 x kotce s výběhem ( 3x3 m dřevěný přístřešek s

boudou a 5x3 m venkovni výběh a jednu boudu s výhřevnou stropní deskou), 2x nízký kotec ( 2x3 m

dřevěná podlaha, pevná střecha, bouda s předsíňkou) pro agresivní jedince. Hlášení nálezu je

zveřejněno na webových stránkách města a na facebooku. Návštěvy pro veřejnost jen po telefonické

domluvě. Inzerce zvířat ihned pro rychlou identifikaci majitele, ostatní předány od 21 dne po očkování s

předávacím protokolem, kdy je nový majitel seznám, že v případě zájmu původního majitele musí být

zvíře vráceno . Od 2 měsíců je novým majitelům vydáno potvrzení o vydání psa z útulku.

Při příjmu je pes veterinárně ošetřen - vakcinace proti vzteklině, antiparazitika, u mladších očkování proti

psince a parvoviróze, čipování běžně nepoužívají. Veterinární péče zajištěna bez smlouvy, k dispozici

výpis o úkonech s podpisem vet. lékaře. Objekt bez ošetřovny, pouze zázemí pro ošetřovatele a sklad

krmiv. Evidence zvířat v Iistinné i elektronické podobé. Personál proškolen. Psi jsou venčeni po

překonání karanténí doby jak personálem, tak dobrovolníky. V záchytné stanici nebyl žádný úhyn. Psi

menšího vzrůstu jdou k novému majiteli přibližně po druhém měsíci, velcí pak přibližně do půl roku. Pro

případ mimořádných událostí je vypracován obecný postup s telef. kontakty na oprávněné osoby.

Dezinfekce prováděna 2x do roka.

Kontrola ukončena na místě oznámením o ukončení kontroly.

V průběhu kontroly nebyl porušen zákon 246/1999 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákon 166/1999

Sb. o veterinární péči.   
 

Kontrolovaná zvířata

Zvíře | počet

 

 

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci | pes domácí | 2

 

  
 

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 jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musi 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

 


