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PROTOKOL O KONTROLE

Č,-

_:

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum:

5.12.2018

PODÍSí |Před|ožení služebního průkazu

Poslední kontrolní úkon:

Datum:

5.12.2018

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 (kontrolnl rad) a podle:
»;

§ 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:

Jc: _:
Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):
Volyně
Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo:

_

Kód katastrálního území: |784958

|

Souřadnice:

É

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil:

Kontrolovaná osoba

emeeeeeeemene
oaJJJmnaJozenJ:

É
_:

Číslo OP nebo pasu:

|

v Povinná osoba

|
|

Předmět provedené kontroly:
Plánovaná kontrola útulku pro zvířata.

Kontrolní zjištění:
Byla provedena plánovaná kontrola dle víceletého plánu kontrol v

doklad o reristraci útulku pro zvířata vydán dne 19.2.2018 pod č.j.

reg. č. CZ

V rámci objektu jsou provozovány 3 záchytné kotce. Útulek v provozu od r. 2013.
Do útulku jsou umisťováni psi nalezeni v k.ú. Volyně. Do útulku je přijato cca 10 psů/rok, 90% těchto
zvířat je navráceno původnímu majiteli (průměrná doba pobytu psa v útulku je 1 týden).
Areál je oplocen, kotce jsou umístěny ve dvoře za objektemF návštěvy
zde nejsou provozovány, pouze pro zájemce o psy dle telefonic e om uvy.
Kotce jsou čistitelné, desinfikovatelné, bez ostrých hran a výčnělků, zabezpečené proti úniku zvířat.
Jedná se o jeden starší kotec plechový a dva nové dřevěné. Všechny kotce jsou úplně zastřešeny
plechovou střechou a jsou kryté ze 3 stran, kotce jsou vybaveny nezateplenými boudami a nerezovými
miskami na krmení a vodu. Podlahy kotců jsou betonové.

Provozovatelem kotců je „
Odchyt psů provádí 'hra ne ros o ená osoba - _osvědčení o odborné
způsobilosti č. kat. HO každém nově příchozím psovi je sepsán protokol o odchytu zvířete,
fotografie psa a jeho popis a ms 0 odchytu je zveřejněno na internetu (facebook a web města Volyně),
dále je informace o nalezeném psovi vyhlášena místním rozhlasem. Útulek nevlastní čtečku čipů, pokud
zvíře zůstane v útulku delší dobu než jeden týden, je přivolán SVL, který provede prohlídku psa,
odčervení a vakcinaci a vystaví očkovací růkaz. K řípadné identifikaci je využíváno spolupráce s
Útulkem pro opuštěné psy
SVL je přivolán k nově příchozímu psovi jen v
rn| ontrolou.
případě potřeby, každý pes nep
Veterinární péči provádí MVDr.
O zdravotnim stavu a provedeny
úkonech bylo doporučeno provádět záznam nejen do
očkovacího průkazu, ale také do protokolu o odchytu psa.
Útulek nemá samostatné karanténní kotce ani vyšetřovací místnost.
Venčení psů, krmení a napájení je prováděno každý den vlastním personálem, veřejnost nemá ke
kotcům přístup ani neprovádí venčení.
Mechanická očista kotců a prostředí je prováděna každý den personálem, desinfekce kotců je
provedena po ukončení pobytu každého psa.
Krmivo je nakupováno v mistni prodejné chovatelských potřeb a krmiv, krmeny pouze granule a

konzervy od různých výrobců.
V areálu není k dispozici kafilerní box, za celou dobu provozu byl utracen pouze jeden pes a jeho

kadaver byl předán SVL, který ho nechal odvést kafilerní službou (proveden záznam).
Evidence: při příjmu zvířete a předání původnímu majiteli vystavovány předávací protokoly. V případě
předání psa novému chovateli je sepsána dohoda o předání do péče. Evidence o zvířatech dále vedena
v písemné podobě v tabulce, statistika vedena za každý kalendářní rok.
Provozní řád:
má schválenou Vnitřní směrnici č.
kterou se stanoví zásady pro
odchyt, převzetí a umístění toulavých a opuštěných psů na územi mesta Volyně a jeho místních části.
V době kontroly nebyl v útulku umístěn žádný pes.
V době kontroly nebylo zjištěno porušení zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném
zněnL
V příloze protokolu "Seznam otázek týkající se provozu a fungování útulku pro toulavá a opuštěná
zvířata" (6 stran).

Kontrola byla na místě ukončena oznámením o ukončení kontroly.

Počet stran příloh k tomuto protokolu: El

Pořízena obrazová dokumentace

Datum vyhotovení protokolu:

Přiloženo pověření přizvané osoby

|:|

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 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

Podpis kontrolujícího
»! Podepsáno elektronicky

Datum, podpis povinně osoby

Podpis přizvané osoby

Příloha č.: ..1.......

protokolu č.: _ .....................................

Seznam otázek týkající se provozu a fungování útulků
pro toulavá a opuštěná zvířata

_........................ g—.............
Adresa (ulice a číslo, obec, PSČ): _V.o.|yné. ..............................................................

____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Název subjektu:_ ....................................................................... IČ: _ .....................

Vnékterých případech je možné zaškrtnout několik odpovědí k jedné otázce. U odpovědí „jiné“ je nutné
informaci doplnit do poznámky ve sloupci „detail“, ve všech ostatních případech je také vhodné doplnit bližší
informace (v některých kolonkách uveden příklad pro doplnění). Kontrolní otázky mají zjišťovací charakter a
jsou podkladem pro vyhodnocení činnosti zařízení.

Útulek pro zájmová zvířata - seznam kontrolních otázek
Dotaz

Možnosti

1) Zřizovatel útulku:

Detail

městský úřad

_

[] spolek na ochranu zvířat

El jiné (upřesnit)

2)

Právní subjektivita:

výpis z obchodního
rejstříku

živnostenský list
[] jiný doklad

3)

Spolupráce s obcí:

provozovatelem je obec

_

E] smlouva s obcí (upřesnit)

[:l bez smlouvy

4) Spolupráce s asanační
službou při odchytech:

odchyt zajišt'uje útulek
..-

_

__ .

Jméno a adresa:
_

[] odchyt zajistuje jiny subjekt
|:! jiné (např. do útulku přináší

zvířata přímo veřejnost)

Strana 1

5)

Závazný posudek
ke stavbě:

CI

Datum vydání:

ano
ne

El
6)

jiné

Rozsah činnosti —
zvířata:

9)

Hlášení nálezu a/nebo
příjmu zvířete obci:

10) Otevírací doba
pro veřejnost:

EIDE

Rozsah činnosti oblast:

EIDE

8)

Rozsah činnosti —
kapacna:

Ell]

7)

DDK

jiná zvířata

do 30 zvířat

3ks

do 100 zvířat
nad 100 zvířat

katastr obce

území města- jeho místní
části

katastr obce a okolí

kraj nebo celá ČR

ano (podle místa nálezu)

Opatření po nahlášení:

ne

jiné

denně v daném čase

pracovní dny v daném

čase

Otevírací doba:

Pro veřejnost není otevřeno, jen
pro zájemce o psa po telefonické

12) Akce pro veřejnost:

KDU

11) Inzerce zvířat:

EIDE

K

domluvě
jiné (např. po tel. domluvě)

ihned po karanténě

Popis inzerce nabízených zvířat
(foto, popis, historie, kontakt):

průběžně
městským rozhlasem, fotografie a
popis místa nálezu na internetu

jiné

ano, pravidelně

Příklad akce a spolupracujícího
subjektu:

ano

nejsou pořádány

jiné
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13) Kontrola a zajištění
identifikace:

El kontrola a mikročip
E] kontrola a jiné označení

Počet čteček:

útulek nevlastní čtečky čipů, v
případě potř

16) Příjem zvířat- zajištění

17) Zajištění veterinární
péče:

KC]

K

veterinární prohlídky a
izolace:

EIDE

15) Evidence zvířat - forma

DEI

14) Evidence zvířat rozsah

EIDE

jiné

l

r'ce s

útulkem ve

a SVL

seznam zvířat
karta zvířete

jine

ručně

elektronicky
jiné (např. zálohování,
zveřejňování na internet)

při příjmu/neprodleně vet.
prohlídka a izolace

Odkaz na čl. provozního řádu:

izolace a vet. kontrola
periodicky

odstavec č. 3 Vnitřní směrnice
Veterinární ošetření
le potřeby a vždy v
případě pobytu psa v utulku po

jiné (např. jen chovatelem)

dobu delší než 1 týden

smlouva s veterinářem

Jméno a adresa:

bez smlouvy (k dispozici

El
18) Ošetřovna je zřízena:

jine

DEI

doklad o léčbě s podpisem)

samostatná místnost
s technickým vybavením

Ošetřovna není zřízena.

samostatná místnost

gravidní zvířata,
mláďata a nemocné
jedince:

K

19) Zajištění péče o

DEI

!

bez technického vybavení
jine

Odkaz na čl. provozního řádu:

ubikace oddělená
(mimo hl. kotce)

V útulku není kotec vyčleněny pro

ubikace se speciálním
teplotním komfortem

nemocné zvíře by bylo umístěno

jiné (např. odchov mláďat
s matkou do odstavu)
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izolaci nemocného zvířete,
odděleně, zatím taková situace
nenastala.

22) Personál - péče
o zvířata:

23) Zvířata — ubikace:

El E!E
[IKE]

o odborné
způsobilosti:

DD!

21) Personál - osvědčení

DD!

20) Prevence nežádoucího
množení

ano, stavebně a provozně

Odkaz na čl. provozního řádu:

ano, provozně
jiné

všichni zaměstnanci
odpovědná osoba

jine

zaměstnanci

Dobrovolník: nezávislý občan

nebo člen spolku pravidelně
spolupracující dobrovolníci
nebo brigádníci

bezúplatně spolupracující
s útulkem

jiné (např. veřejnost)

venkovní kotce

Popis hlavní formy ustájení:
Počet zvířat na kotec:

vnitřní kotce/chovné
místnosti

jiné (např. výběh,

3 samostatné kotce, zastřešené,
kryté ze 3 stran, vybavené boudou.

V každém kotce jedno zvíře.

frekvence:

26) Zvířata — venčení —

způsob:

27) Zvířata - venčení místo:

EIDE

25) Zvířata — venčení —

EIDE

kotce do boudy nebo
uzavřeného prostoru

SKD

24) Přístup
z výběhu/venkovního

EIDE

zateplení)

ano - kdykoli

Popis ochrany před nepřízní

počasí:
ano — po vpuštění
zastřešený kotec, bouda

jiné

každý den

Odkaz na čl. provozního řádu:

pravidelně
občas nebo ne

zaměstnanci
spolupráce s dobrovolníky

jiné (např. veřejnost)

v areálu
mimo areál

jiné
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Způsob poučení osob před
venčením:

31) Hlavní způsob krmení
zvířat:

32) Záznamy 0
provedeném čištění,
dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci:

[IKE]
[|X|]
ÚZEI

mimořádné situace:

EIDE

30) Plán pro případ

El

29) Neškodné
odstraňování
kadáverů:

El

28) Evidence data a
příčiny
úhynu/usmrcení zvířat:

ano - zaznam veterinář
ano - záznam odp. osoba
jiné

kafilerní box

Popis postupu:

Odvoz zajistí veterinární lékař a
odvoz k veterináři

likvidaci prostřednictvím asanační
služby.

jine

ano - podrobně

Odkaz na čl. provozního řádu:
Odkaz na důležité kontakty:

ano - obecné

jine

granule/konzervy

Příklad:

vařené krmení

jiné
ano — podrobné
(frekvence. použité
prostředky)
ano - obecně (info

Odkaz na čl. provozního řadu:
Odkaz na záznam:

Postup je uveden k provozním
řádu.

zařízení a pomůcek
(podlahy, boudy,
výběhy, vodítka

apod.):

34) Je vedena statistika
propustnosti útulku:

XIII

33) Údržba konstrukcí

DID

K

o provedení)
jiné (např. postupje
uveden v provozním řádu)

ano — pravidelně

Odkaz na čl. provozního řádu:
Příklad:

ano - podle potřeby

jiné

ano — pravidelně

Statistika je vedena za každý rok.

90% vráceno původnímu majiteli.
ano - jednou za půlrok/rok

35) Průměrná doba držení
zvířete:

EDD

jiné

měsíc

Příklad:

čtvrť roku

1 týden

jiné (kratší doba/déle)
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36) Nejdelší doba držení
zvířete:

půl roku

Příklad:

[] rok

39) Kontroly činnosti a

hospodaření:

40) Délka provozování
útulku:

EDD

BED

38) Postup při adopci —
hlášení smluvní straně!
zřizovateli:

DEE]

37) Postup při adopci:

EDD

[:I jiné (kratší doba/déle)

adopční smlouva
darovací smlouva

Frekvence:
Dohoda o predani do pece.

jiné (plus kontrola v chovu)

hlášení u každého zvířete

Zřizovatel je informován.

hlášení periodicky
jiné (zveřejnění, např.
na internetu)

zřizovatel/smluvní strana

Frekvence:

Zveřejnění:
vlastní kontroly

jine (spolek, sponzor)

1-3 roky

V provozu od r. 2013

3-5 let
jiné (kratší doba/déle)

Závěry a doporučení:

Doporučeno vest záznamy o veterinárním ošetření do záznamu o odchytu psa.
V době kontroly nebyly zjištěny závady.

W—.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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