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PROTOKOL O KONTROLE

C,- _:

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

 

Datum: 12.12.2018 PODÍSí |Předložení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

 

Datum: 12.12.2018 POPÍSZ |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 (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):
 

Útulek pro psy, Hlučín

 

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo: É
 

 

Kód katastrálního území: |639711 |
 

 

 

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

Jméno a příjmení: _ |

Datum narození: | |

 

 

 
 

Číslo OP nebo pasu: | | 



Předmět provedené kontroly:
 

 

Kontrola útulku.

 

Kontrolní zjištění:
 

 

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 12.12.2018 od

09:15 hodin do 10:45 hodin.

Byla provedena kontrola ob'ektu sloužícího k umístění opuštěných zvířat v-Objekt se nacházejí

v areálu společnosti_kdeje vyhrazen oddělený a oplocený prostor pro výše uvedený účel.

Byla provedena fyzická kontrola podmínek chovu zvířat. Zvířata jsou v útulku chována volné. Kotce

zajišťují dostatečnou ochranu před nepříznivými vlivy prostředí. Velikost prostoru je vyhovující a

odpovídá kapacitě chovaných zvířat. Vlastní ob'ekt 'e 'ednopodlažní, zděný z betonových tvárnic, je

umístěn ve východní částiareálu“

Jedná se o stavbu zahrnující kotce, zázemí pro přípravu krmiv a výběh pro psy. Část k chovu psů tvoří 8

kotců, kdy krajní kotec slouží k umístění nové příchozích psů a má přístup i z vnější části objektu. Kotce

jsou o délce 4,10 m a šířce u tří kotců 1,30 m a v případě karanténního kotce 1,90 m. Další tři kotce

určené k chovu větších plemen jsou o délce 4,30 m a šířce 1,80 nebo 2,40 m. Ve všech kotcích jsou

umístěny dřevěné boudy s odnímatelnou střechou a předsíní. Podlahy jsou betonové, spádované

částečně opatřeny vyjímatelnými dřevěnými rošty. Dveře kotců jsou vyplněny pletivem, kotec s možností

vytápění je opatřen plnými dveřmi, dále dvěře u kotce sloužícího jako karanténa byly opatřeny výplní.

Součástí stavby je dále místnost určená ke skladování krmiva. Prostory pro přípravu krmiva jsou

čistitelné a zabezpečené, je zde hygienické zázemí s umyvadlem. Součástí areálu 'e 'běh o ploše cca

30,80 m2. Objekt je napojen na stávající vodovodní a elektrické rozvody v areáluflchovu je

zajištěno umělé osvětlení. Součástí areálu je výběh o ploše cca 30,80 m2.

Z nákazových důvodů je u kotce sloužícího ke karanténě zvířat důležité přijmout opatření k zajištění

účinné dezinfekce. Po vyprázdnění kotce se provádí řádná a účinná dezinfekce kotce. Stěny kotce jsou

z porézního betonového materiálu. Za účelem provedení účinné dezinfekce je vzhledem k povaze

použitého materiálu je účelné provést úpravu povrchu stěny kotce alespoň do výšky cca 1,3 m tak, aby

byl povrch řádně čistitelný a dezinfikovatelný (např. kachličky, voděodolný nátěr ...). Nebo jiným

způsobem zajistit účinnou denzifekci kotců.

Byla provedena kontrola pomocných prostor. Prostoryjsou čisté a suché. V areálu je umístěn kafilérní

box 0 dostatečné velikosti, je čistitelný, uzavíratelný a dezinfikovatelný. V areálu je k dispozici vybavení

pro odchyt zvířat. U zaměstnanců je zajištěna odborná způsobilost. Zvířata jsou kontrolována denně.

Po příjmu jsou umístěna zvířata do karantény, která je oddělena. Každé zvíře, které je přijato do útulku (i

opakovaně), má svoji evidenční kartu s uvedením přesného popisu. V této kartě jsou zaznamenávány

všechny informace o průběhu pobytu zvířete v útulku.

Byla provedena kontrola evidence:

-evidence odchycených zvířat je vedena v evidenčních listech (s uvedením data, místa a způsobu

odchytu) — např. poslední odchyt 13.10.2018, fena, vrácena 15.10.2018

-je vedena evidence o zvířeti - popis, váha zvířete v evidenčních kartách zvířat — rok 2018 — 40 psů (25

vráceno majiteli, 15 osvojeno, 0 utraceni, O úhyn)

-veterinární péče- MVDr.

-provozní řád

-doklad o odborné způsobilosti —m

-sanitace — provozovatelem bude prove ena a tua |zace pm 0 y provozni 0 řádu týkající se způsobu

dezinfence (použitý přípravek, způsob použití)

-četnost krmení a venčení — 1x denně

 

 

 



 

Kontrolovaná zvířata

 

 

 

 

Zvíře |počet

Útulky pro ostatní zájmová zvířata

savci | pes domácí | O

 

Počet stran příloh k tomuto protokolu: El

Pořízena obrazová dokumentace Přiloženo pověření přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 11.1.2019

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 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

»! Podepsáno elektronicky

 

Podpis přizvané osoby


